Рішення
Міжнародної науково-практичної конференції «Контроль безпечності
харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання»
Міжнародна науково-практична конференція «Контроль безпечності
харчових продуктів. Україна-ЄС: невирішені питання» в рамках реалізації
проекту за підтримки Жана Моне, присвячена 120-річчю Національного
університету біоресурсів і природокористування України, відбулася 19–
20 квітня 2018 року на базі Національного університету біоресурсів і
природокористування України. У роботі конференції взяли участь 120
учасників, зокрема з Державної служби України з питань безпечності
харчових продуктів та захисту споживачів, Державного НДІ з лабораторної
діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, Національного Еразмус+
офісу в Україні (проект ЄС), проекту ЄС «Вдосконалення системи контролю
безпечності харчових продуктів в Україні», проекту ЄС «Підтримка
впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС», українськошвейцарського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні», Київського
національного економічного університету імені Вадима Гетьмана,
факультетів ветеринарної медицини України, громадських організацій.
Під час роботи конференції заслухано та обговорено 120 доповідей, що
охоплювали широке коло питань з безпечності та якості харчових продуктів
і кормів. Крім того, в рамках конференції проведено воркшопи «Цілі, методи
та інструменти сучасної системи контролю безпечності харчових продуктів у
ЄС» та «Ярмарок ідей для Європейських грантів».
На конференції постановили:
1. Констатувати загалом високий науковий рівень доповідей,
виголошених на пленарному та секційних засіданнях, відзначити активну
участь молодих науковців та студентів ОС «Магістр» серед доповідачів.
2. Ключовим у підготовці та проведенні конференції є залучення не
тільки фахівців Держпродспоживслужби України, але й експертів з ряду
проектів ЄС в Україні, українсько-швейцарського проекту, викладачів ЗВО
України, що дасть можливість зосередити увагу на єдиній меті –
забезпечення безпечності та якості харчових продуктів і кормів.
3. Модуль Жана Моне «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС
сприяє розумінню ключових елементів системи забезпечення безпечності
харчових продуктів у ЄС. для студентів ОС «Магістр» спеціальності
«Ветеринарна медицина» та «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».
Модуль включає в себе курси навчання (44 години для кожної академічної
групи) та двох літніх шкіл по 20 годин кожна складатимуть 348 контактних
годин і охоплюють близько 300 студентів протягом 3-х років. Наша конкретна
мета полягає в тому, щоб наш модуль вплинув на підготовку навчальних
програм майбутніх фахівців з харчової безпечності (принаймні на основі
ветеринарної медицини) шляхом впровадження нової програми та
стимулюючих навчально-наукових і рефлексійних проектів у сфері
європейського контролю за безпечністю харчових продуктів, а також

заповнення серйозних прогалин у навчальних програмах майбутніх фахівців з
виробничого та державного контролю безпечності харчових продуктів і кормів.
З іншого боку, ветеринарний контроль громадського здоров'я, що включає
контроль за безпечністю харчових продуктів, є важливим критерієм оцінки
ветеринарної служби будь-якої країни, а також якості навчальних програм
підготовки ветеринарних фахівців.
4. Міждисциплінарний характер забезпечення безпечності харчових
продуктів вимагає складних знань майбутніх фахівців з харчової безпеки. Це
включає в себе всеосяжну, оновлену та об'єктивну інформацію про контроль за
безпечністю харчових продуктів у ЄС та відповідне законодавство щодо
узгодження та ефективного менеджменту ризиками з метою гарантування
безпечності харчових продуктів і кормів. Учасники повинні знати про загальні
принципи гігієни харчових продуктів, включаючи необхідні програми,
користуватися навичками спілкування, щоб інформувати інших громадян про
безпечність харчових продуктів і підходи до офіційного контролю в ЄС;
здатність здійснювати ідентифікацію ризиків та оцінку ризиків харчових
продуктів (відрізняти небезпеки та ризики, знати попередні етапи до
впровадження HACCP, принципи HACCP, провести аналіз небезпек, визначити
ККТ, створити таблицю аудиту небезпек, переглянути графік перевірок), взяти
участь у вирішенні питань, пов'язаних із використанням європейського досвіду
в Україні.
5. Органічне землеробство, яке активно розвивається в нашій країні,
вимагає наявність фахівця з безпечності харчових продуктів, який усвідомлює
основні європейські вимоги до таких видів продукції. Залучення до
викладацької групи "Модуля" експерта з органічного виробництва тваринної
(молочної) продукції проекту Швейцарського науково-дослідного інституту
органічного сільського господарства (FiBL, Швейцарія) дає можливість
поширити знання і заповнити цю прогалину.
6. Визнати, що сучасний стан підготовки фахівців зі спеціальності 212
Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза знаходиться на етапі формування
і потребує не тільки значних зусиль професорсько-викладацького складу, але
й підтримки Міністерства освіти і науки України, Держпродспоживслужби
України, а також міжурядових і міжнародних організацій.
7. Провести активну роботу щодо узгодження назви спеціальності
(освітньо-професійної програми) та кваліфікації фахівця, який за
визначенням Міжнародного епізоотичного бюро повинен мати просунуті
(розширені) компетенції.
8. З метою оптимізації підготовки фахівців з контролю безпечності
харчових продуктів запропонувати активне напрацювання методичного
забезпечення навчального процесу в усіх ЗВО країни, що готують таких
фахівців та залучення викладачів до міжнародних проектів.
9. Планувати та проводити спільні (міждисциплінарні) заходи
(конференції, круглі столи, семінари тощо) грантоотримувачами різних
проектів ЄС в Україні з метою обміну досвідом та поширенням необхідної
інформації.
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