Пара

Розклад занять
для студентів 1-го курсу освітнього ступеня «Бакалавр» (скорочена програма)
факультету харчових технологій та біотехнології
(заочна форма навчання), спеціальність «Харчові технології»
Начитка
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
27.09.21
28.09.21
29.09.21
30.09.21

1

Технології харчових
виробництв
(Л-К)

Технології харчових
виробництв
(Л-К)

2

Технології харчових
виробництв (Пр)

Технології харчових
виробництв (Пр)

Процеси і апарати
харчових виробництв
(Л-К)
Процеси і апарати
харчових виробництв
(Пр)
Основи фізіології та
гігієни харчування
(Л-К)

Теоретичні основи
харчових технологій
(Л-К)
Теоретичні основи
харчових технологій
(Пр)
Процеси і апарати
харчових виробництв
(Пр)

3
4
5

Декан ФХТБ

Теоретичні основи
харчових технологій
(Л-К)
Теоретичні основи
харчових технологій
(Пр)
Технології харчових
виробництв
(Л-К)
Технології харчових
виробництв (Пр)

Технології харчових
виробництв (Пр)

Основи фізіології та
гігієни харчування
(Пр)

Процеси і апарати
харчових виробництв
(Пр)

П’ятниця
01.10.21

Фізика (Л-К)

Технології харчових
виробництв
(Л-К)

Фізика (Пр)

Технології харчових
виробництв (Пр)

Технології харчових
виробництв
(Л-К)

Основи фізіології та
гігієни харчування
(Пр)

Г. М. Коваль
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Розклад занять
для студентів 1-го курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету харчових технологій та біотехнології
(заочна форма навчання), спеціальність «Біотехнології та біоінженерія»
Начитка
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
27.09.21
28.09.21
29.09.21
30.09.21
01.10.21
Інженерна та
Загальна та
Історія та культура
Історія та культура
Вступ до фаху
комп’ютерна графіка
неорганічна хімія
України (Л-К)
України (Л-К)
(Л-К)
(Л-К)
(Л-К)
Загальна та
Загальна та
Історія та культура
Історія та культура
Вступ до фаху
неорганічна хімія
неорганічна хімія
України (Пр)
України (Пр)
(Пр)
(Л-К)
(Пр)
Загальна та
Інженерна та
Вища математика
Вища математика
Вступ до фаху
неорганічна хімія
комп’ютерна графіка
(Л-К)
(Пр)
(Л-К)
(Пр)
(Пр)
Українська мова (за
Інженерна та
Інформатика та
Вища математика
проф. спрямуванням)
комп’ютерна графіка
інформаційні
(Пр)
(Пр)
(Пр)
технології (Пр)
Іноземна мова (за
Інформатика та
Інформатика та
проф. спрямуванням)
інформаційні
інформаційні
(Пр)
технології (Л-К)
технології (Пр)

Декан ФХТБ

Г. М. Коваль
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Розклад занять
для студентів 1-го курсу освітнього ступеня «Бакалавр» факультету харчових технологій та біотехнології
(заочна форма навчання), спеціальність «Харчові технології»
Начитка
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
27.09.21
28.09.21
29.09.21
30.09.21
01.10.21
Інженерна та
Загальна та
Інженерна та
Історія і культура
Історія і культура
комп’ютерна графіка
неорганічна хімія
комп’ютерна графіка
України (Л-К)
України (Л-К)
(Л-К)
(Л-К)
(Пр)
Загальна та
Загальна та
Інформатика та
Історія і культура
Історія і культура
неорганічна хімія
неорганічна хімія
інформаційні
України (Пр)
України (Пр)
(Л-К)
(Пр)
технології (Пр)
Загальна та
Інженерна та
Вища математика
Вища математика
Іноземна мова
неорганічна хімія
комп’ютерна графіка
(Л-К)
(Пр)
(Пр)
(Пр)
(Пр)
Українська мова (за
Інженерна та
Інформатика та
Вища математика
проф. спрямуванням)
комп’ютерна графіка
інформаційні
(Пр)
(Пр)
(Пр)
технології (Л-К)
Українська мова (за
Українська мова (за
Іноземна мова
Іноземна мова
проф. спрямуванням) проф. спрямуванням)
(Пр)
(Пр)
(Пр)
(Пр)

Декан ФХТБ

Г. М. Коваль

Пара

Розклад занять
для студентів 1-го курсу освітнього ступеня «Магістр» факультету харчових технологій та біотехнології
(заочна форма навчання), спеціальність «Харчові технології»
Начитка
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
27.09.21
28.09.21
29.09.21
30.09.21
01.10.21

1

Інформаційні технології у
наукових дослідженнях
(Л-К)

Інноваційні технології в
галузі
(Л-К)

2

Інформаційні технології у
наукових дослідженнях
(Пр)

Інноваційні технології в
галузі
(Пр)

3

Інформаційні технології у
наукових дослідженнях
(Пр)

Інноваційні технології в
галузі
(Пр)

4

5

Управління якістю та
безпечністю харчових
продуктів
(Л-К)
Управління якістю та
безпечністю харчових
продуктів
(Пр)
Декан ФХТБ

Марк. досл., упр. інвест.
проект. та міжн.
інтеграція
(Л-К)
Марк. досл., упр. інвест.
проект. та міжн.
інтеграція (Пр)
Марк. досл., упр. інвест.
проект. та міжн.
інтеграція (Пр)

Методологія наукових
досліджень
(Л-К)

Ділова іноземна мова
(Пр)

Методологія наукових
досліджень
(Пр)

Ділова іноземна мова
(Пр)

Інжиніринг підприємств
галузі (Л-К)
Інжиніринг підприємств
галузі (ПР)
Інноваційні технології в
галузі
(Пр)
Методологія наукових
досліджень (Пр)

Г. М. Коваль

Інжиніринг підприємств
галузі (ПР)
Управління якістю та
безпечністю харчових
продуктів
(Л-К)
Управління якістю та
безпечністю харчових
продуктів
(Пр)
Ділова іноземна мова
(Пр)
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Розклад занять
для студентів 1-го курсу освітнього ступеня «Магістр» факультету харчових технологій та біотехнології
(заочна форма навчання), спеціальність «Біотехнології та біоінженерія»
Начитка
Понеділок
Вівторок
Середа
Четвер
П’ятниця
27.09.21
28.09.21
29.09.21
30.09.21
01.10.21
Моделювання та
Альтернативна
масштаб у біотех.
поновлювальна
Біоенергетика (Л-К)
Біоенергетика (Л-К)
Біоенергетика (Пр)
виробництв у сист.
енергетика та
GMP (Л-К)
біоконверсія (Л-К)
Моделювання та
Альтернативна
Мол. біотех. та ДНК Мол. біотех. та ДНК
масштаб у біотех.
поновлювальна
Біоенергетика (Пр)
технології (Л-К)
технології (Пр)
виробництв у сист.
енергетика та
GMP (Пр)
біоконверсія (Пр)
Безвідходні технології в
Організація наукових
Альтернативна
біотехнології (Пр)
досліджень та
Мол. біотех. та ДНК
Екобіотехнологія
поновлювальна
інтелектуальна
технології (Пр)
виробництв (Пр)
енергетика та
власність (Л-К)
біоконверсія (Л-К)
Організація наукових
Організація наукових
Альтернативна
Моделювання та
досліджень та
Екобіотехнологія
досліджень та
поновлювальна
масштаб у біотех.
інтелектуальна
виробництв (Л-К)
інтелектуальна
енергетика та
виробництв у сист.
власність (Пр)
власність (Л-К)
біоконверсія (Пр)
GMP (Пр)
Безвідходні
технології
в
Мол. біотех. та ДНК
Екобіотехнологія
Безвідходні технології в
біотехнології (Пр)
біотехнології (Л-К)
технології (Л-К)
виробництв (Пр)

Декан ФХТБ

Г. М. Коваль

