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ЗАТВЕРДЖУЮ

й проректор, проректор з НПР
рfiо.

Вiкторiя ГРАНОВСЬКА
2021 рiк

лiтньоi екзаменацiйноi ceciТ для здобувачiв вищоi освiти першого (бакалаврського) рiвня
першого року д9нноi форми навчання освiтньо-професiйноТ програми кХарчовi технологii>

зi спецiа-шьностi 181 <Харчовi технологii> бiолого- технологiчного факультету
на 2020-202 1 навчальний piK

Залiки: 11.05.- 15.05.2021 року

1. Аналiтична хiмiя
2. Фiзична культура
3, Органiзацiя НАССР на пiдприемствах харчовоi промисловостi
4. Кулiнарна етнологiя
5. Культурахарчування

Перездача незадовiльних оцiнок: до 26.06.2021 р.

J\9

пlп Iспити з дисциплiн
Група, дата здачi iспиту та

аудиторiя
4

1 Вища математика |7.05.202|р. о 13:З0 год. ауд. 308

2
Iсторiя суспiльства, державностi та господарства
УкраiЪи 2|.05,202Тр. о 08:30год. ауд. 115

aJ Фiлософiя 26.05.202\р. о 08:З0 год. ауд. 102

4 Фiзика Зt.05.202Тр. о 10:00 год. ауд. 205

,Щекан факультету Iрина БАЛАБАНОВА
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ЗАТВЕРДЖУЮ
й проректор, проректор з НПР

ГРАНОВСЬКА
2021 piK

лiтньоi екзаменацiйноi ceciT для здобувачiв вищоi освiти trершого (бакалаврського) рiвня
другого року денноТ форми навчання освiтньо-професiйноТ прогршrи <Харчовi технологii>

зi спецiа;rьностi 181 <Харчовi технологiТ> бiолого- технологiчного факультету
на 2020-202 1 навчальний piK

За;riки: 03.05-08.05.2021 poKv

1. Мiкробiологiя м'яса i м'ясних продуктiв
2. Мiкробiологiя молока i молочних продlктiв
3, Харчова хiмiя
4. Iноземна мова (за професiйним спрямуванням)
5. Фiзична культура

Курсовий проект:
1.Теоретичнi основи технологiТ харчових виробництв

Перездача незадовiльних оцiнок: до 26.06.2021 р.
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лlп Iспити з дисциплiн
Група, дата здачi iспиту та

аудиторiя
аJ

1 Бiохiмiя харчових пролуктiв 1З.05.2021 р. о 10:00 год. ауд.11

2 Теплохолодотехнiка 19.05.202I р. о 10:00 год. ауд. 205

1J Електротехнiка з основами електромеханiки 26.05.202I р. о 10:00 год. ауд.207

4 Теоретичнi оонови технологii харчових
виробництв

01.06.2021 р. о 10:00 год. ауд.74

Щекан факультету ffi",l Iрина БАЛАБАНОВА



ЗАТВЕРДЖУЮ
й проректор, проректор з НПР

Вiкторiя ГРАНОВСЬКА
2021' piK

лiтньоi екзаменацiйноi ceciT для здобувачiв вищоi освiти lrершого (бакалаврського) рiвня
третього року денноi форми навчання освiтньо-професiйноi програми

кХарчовi технологiТ> зi спецiальностi 181 <Харчовi технологiТ> бiолого- технологiчного
факультету на 2020 -202| наъчuльний piK

Залiки: 26.04-0 1.05.2021 року

1. Тохнологiя зберiгання i переробки зерна
2. Технологiя жирiв та жирозамiнникiв
3. Iноземна мова (за професiйним спрямуванням)
4. Кулiнарнийдизайн
5. Технологiя виробництва купiнарноi продукцii

Курсовий проскт:
1.Процеси та апарати харчових виробництв

Перездача незадовiльних оцiнок: до 1.9.06.2021 р.
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лlп Iспити з дисциплiн
Група, дата здачi iспиту та

аудиторiя
4

1 Процеси та апарати харчових виробництв 05.05.2021 р. о 10:00 год. ауд. 75

2
Технологiя хлiба, макаронних, кондитерських
виробiв та харчоконцентратiв 1 1 .05.2021 р. о 1 0:00 год. ауд. 1 1 8

aJ Технологiя молока i молочних продуктiв 18.05.2021 р. о 10:00 год. ауд. 118

.Щекан факультету Iрина БАЛАБАНОВА
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ЗАТВЕРДЖУЮ
проректор, проректор з Нпр

ГРАНОВСЪКА
202| piK

лiтньоi екз€tменацiйноi cecii для здобувачiв вищоТ освiти першого (бака;rаврського) рiвня
четвертого року денноi форми навчання освiтньо-професiйноТ програ:rли

<Харчовi технологii> зi спецiа-пьностi 181 кХарчовi технологii>
бiолого- технологiчного факультету на 2020-202l навчальний piK

Залiки: 1 1.05-15.05.2021 року

1. Технологiя оздоровчих харчових продуктiв
2. Системи управлiння якiстю
3, Харчовi добавки
4. АльтеРнативнi та вiдновлювацьнi джерела енергii. Виробництво i використання

меланжу в харчовiй промисловостi

Курсова робота:
1.Технологiя води та водопостачання харчових виробництв
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лlп Iспити з дисциплiн
Група, дата здачi iспиту та

аудиторiя
2

1
Технологiя води та водопостачання харчових
виробництв l7.05,2021p. о 10:00 год. ауд. 75

2
Iноземна мова ( за професiйним
спрямуванням) 2\.05.2021р. о 10:00 год. ауд. 404

аJ Нутрiцiологiя 25.05.2021р, о 10:00 год. ауд. 11

4 Санiтарiя i гiгiена харчових виробництв З|.05.202l р. о 10:00 год. ауд. 70

Щекан факультету Iрина БАЛАБАНОВА



lTjcj ЗАТВЕРДЖУЮ
ктор, проректор з Нпр

Вiкторiя ГРАНОВСЬКА
2021 piK

лiтньоi екЗаменацiйноi cecii для здобувачiв вищоТ освiти дрfгого (магiстерського)
рiвня першого року денноi форми навчання освiтньо-професiйноi програми

<Харчовi технологii> зi спецiальностi 181 кХарчовi технологii>
бiолого- технологiчного факультету на 2020 -202 1 навчальний piK

Залiки: l 1.05-15.05.202l рок},

1. Оптимiзацiя технологiчних процесiв
2. Технологiя зберiгання i транспортування харчовоi продукцiт та продовольчоi сировини
3. Стратегiчнi управлiння пiдприемствами

Курсовий рgбота:
1. Iнновацiйнi технологii харчових виробництв

Перездача незадовiльних оцiнок: до 0З.07.2021 р.

роз

Jф
пlтl Iспити з дисциплiн

Група, дата здачi iспиry та
аудиторiя

2

1 Щослiдницький практикум 18.05.2021 р. о 10:00 год. ауд,77

2 Iнновацiйнi технологii харчових виробництв 24.05.2021р. о 10:00 год. ауд.70

J
Iнспектування та експертиза харчових
продуктiв 28.05.2021р. о 10:00 год. ауд.77

4 Розробка та дослiдження NЕW-продуктiв 02.06.202Т р. о 10:00 год. ауд.70

Щекан факультету Й-l Iрина БАЛАБАНОВА
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