
Розклад занять 

для студентів 1-го курсу освітнього рівня «Бакалавр» (скорочена програма)  

 факультету харчових технологій та біотехнології  

 (заочна форма навчання), спеціальність Харчові технології 

ДОЧИТКА 

Пара 
Понеділок 

30.01.23 

Вівторок 

31.01.23 

Середа 

01.02.23 

Четвер 

02.02.23 

П’ятниця 

03.02.23 

1 
Контроль якості та 

безпека прод. (Л-К) 

Технології харчових 

виробництв (Л-К) 

Технології харчових 

виробництв (Л-К) 
Технології харчових 

виробництв (Л-К) 
Технології харчових 

виробництв (Пр) 

2 
Контроль якості та 

безпека прод. (Пр) 

Інженерна і 

компютерна графіка 

(Пр) 

Технології харчових 

виробництв (Пр) 

Технології харчових 

виробництв (Пр) 

Технології харчових 

виробництв (Пр) 

3 Іноземна мова (Пр) 

Інженерна і 

компютерна графіка 

(Пр) залік 

Технології харчових 

виробництв (Пр) 

Технології харчових 

виробництв (Пр) 

Технології харчових 

виробництв (Пр) 

екзамен 

4 Іноземна мова (Пр) 
Контроль якості та 

безпека прод. (Л-К) 

Технологічне 

обладнання харч. 

виробн. (Л-К) 

Технологічне 

обладнання харч. 

виробн. (ПР) 
 

5 
Іноземна мова (Пр) 

залік 

Контроль якості та 

безпека прод. (Пр) 

екзамен 

Технологічне 

обладнання харч. 

виробн. (Пр) 

Технологічне 

обладнання харч. 

виробн. (Пр) 

екзамен 

 

 

Декан ФХТБ                                                                                                                                              Галина КОВАЛЬ  



Розклад занять 

для студентів 1-го курсу освітнього рівня «Бакалавр» (скорочена програма)  

 факультету харчових технологій та біотехнології  

 (заочна форма навчання), спеціальність Харчові технології 

НАЧИТКА 

Пара 
Понеділок 

06.02.23 

Вівторок 

07.02.23 

Середа 

08.02.23 

Четвер 

09.02.23 

П’ятниця 

10.02.23 

1 

Технологічне 

обладнання харчових 

виробництв (Л-К) 

Хімія та фізика мол. 

та мол. продуктів / 

Фіз.-хім. та біох. 

основи оброб. сиров. 

у м᾿ясній пром. (Л-К) 

Хімія та фізика мол. 

та мол. продуктів / 

Фіз.-хім. та біох. 

основи оброб. сиров. 

у м᾿ясній пром. (Пр) 

Хімія та фізика мол. 

та мол. продуктів / 

Фіз.-хім. та біох. 

основи оброб. сиров. 

у м᾿ясній пром. (Пр) 

Хімія та фізика мол. 

та мол. продуктів / 

Фіз.-хім. та біох. 

основи оброб. сиров. 

у м᾿ясній пром. (Пр) 

2 

Технологічне 

обладнання харчових 

виробництв (Пр) 

Автоматизація 

виробничих процесів 

(Л-К) 

Автоматизація 

виробничих процесів 

(Пр) 

Автоматизація 

виробничих процесів 

(Пр) 

Основи пром. буд. та 

саніт. техніки (Л-К) 

3 

Стандарт., метрол., 

сертиф. та управл. 

якістю (Л-К) 

Техн. молока і мол. 

прод. / Техн. м᾿яса  

(Л-К) 

Техн. молока і мол. 

прод. / Техн. м᾿яса  

(Л-К) 

Основи пром. буд. та 

саніт. техніки (Л-К) 

Основи пром. буд. та 

саніт. техніки (Пр) 

4 

Стандарт., метрол., 

сертиф. та управл. 

якістю (Пр) 

Техн. молока і мол. 

прод. / Техн. м᾿яса  

(Л-К) 

Техн. молока і мол. 

прод. / Техн. м᾿яса  

(Пр) 

Техн. молока і мол. 

прод. / Техн. м᾿яса  

(Пр) 

Основи пром. буд. та 

саніт. техніки (Пр) 

5 

Стандарт., метрол., 

сертиф. та управл. 

якістю (Пр) 

Технологічне 

обладнання харчових 

виробництв (Пр) 

Стандарт., метрол., 

сертиф. та управл. 

якістю (Пр) 

  

 

 

Декан ФХТБ                                                                                                                                              Галина КОВАЛЬ  



Розклад занять 

для студентів 1-го курсу освітнього рівня «Бакалавр»  

факультету харчових технологій та біотехнології  

 (заочна форма навчання), спеціальність Харчові технології 

ДОЧИТКА 

Пара 
Понеділок 

30.01.23 

Вівторок 

31.01.23 

Середа 

01.02.23 

Четвер 

02.02.23 

П’ятниця 

03.02.23 

1 

Електротехніка та 

осн. електромеханіки 

(Л-К) 

Фізика (Л-К) 
Органічна хімія 

(Л-К) 
Фізика (Пр) 

Фізика (Пр) 

екзамен 

2 

Електротехніка та 

осн. електромеханіки 

(Пр) 

Іноземна мова 

(Пр) 

Органічна хімія (Пр) 

екзамен 
Фізика (Пр) Філософія (Л-К) 

3 

Електротехніка та 

осн. електромеханіки 

(Пр) екзамен 

Органічна хімія 

(Л-К) 

Історія харчової 

науки (Л-К) 
Філософія (Л-К) 

 

Філософія (Пр) 

залік 

4 
Іноземна мова 

(Пр) 

Іноземна мова 

(Пр) 

Історія харчової 

науки (Пр) 
Філософія (Пр)  

5 Органічна хімія (Пр) 

Іноземна мова 

(Пр) 

екзамен 

Фізика (Л-К) 

Історія харчової 

науки (Пр) 

залік 

 

 

 

Декан ФХТБ                                                                                                                                              Галина КОВАЛЬ   



Розклад занять 

для студентів 1-го курсу освітнього рівня «Бакалавр»  

факультету харчових технологій та біотехнології  

 (заочна форма навчання), спеціальність Харчові технології 

НАЧИТКА 

Пара 
Понеділок 

06.02.23 

Вівторок 

07.02.23 

Середа 

08.02.23 

Четвер 

09.02.23 

П’ятниця 

10.02.23 

1 
Аналітична хімія 

(Л-К) 

Товарознавство 

харчових продуктів 

(Л-К) 

Товарознавство 

харчових продуктів 

(Л-К) 

Біохімія (Л-К) Біохімія (Л-К) 

2 
Аналітична хімія 

(Пр) 

Товарознавство 

харчових продуктів 

(Пр) 

Товарознавство 

харчових продуктів 

(Пр) 

Біохімія (Пр) Біохімія (Пр) 

3 Екологія (Л-К) 
Фізична і колоїдна 

хімія (Л-К) 

Фізична і колоїдна 

хімія (Л-К) 

Основи 

автоматизованого 

проектування (Л-К) 

Біохімія (Пр) 

4 Екологія (Пр) Екологія (Пр) 
Фізична і колоїдна 

хімія (Пр) 

Фізична і колоїдна 

хімія (Пр) 

Основи 

автоматизованого 

проектування (Пр) 

5 

Товарознавство 

харчових продуктів 

(Л-К) 

Аналітична хімія 

(Пр) 

Товарознавство 

харчових продуктів 

(Л-К) 

Товарознавство 

харчових продуктів 

(Пр) 

Основи 

автоматизованого 

проектування (Пр) 

 

 

Декан ФХТБ                                                                                                                                              Галина КОВАЛЬ  



Розклад занять 

для студентів 1-го курсу освітнього рівня «Магістр»  

факультету харчових технологій та біотехнології 

(заочна форма навчання), спеціальність Харчові технології 

ДОЧИТКА 

Пара 
Понеділок 

30.01.23 

Вівторок 

31.01.23 

Середа 

01.02.23 

Четвер 

02.02.23 

П’ятниця 

03.02.23 

1 

Інтелектуальна та 

промислова власність 

(Л-К) 

Інноваційні технології 

в галузі (Л-К) 

Світові тенденції 

розвитку харчової 

індустрії (Л-К) 

Світові тенденції 

розвитку харчової 

індустрії (Л-К) 

Безвідходні 

технології галузі (Пр) 

екзамен 

2 

Інтелектуальна та 

промислова власність 

(Пр) залік 

Інноваційні технології 

в галузі (Пр) 

Світові тенденції 

розвитку харчової 

індустрії (Пр) 

Світові тенденції 

розвитку харчової 

індустрії (Пр) 

екзамен 

Математичне 

моделювання 

технологічних 

процесів (Пр) 

3 

Інноваційні 

технології в галузі 

(Л-К) 

Інноваційні технології 

в галузі (Пр) 

Технологічна 

експертиза (Л-К) 

Математичне 

моделювання 

технологічних 

процесів (Л-К) 

Математичне 

моделювання 

технологічних 

процесів (Пр) залік 

4 

Інноваційні технології 

в галузі (Пр) 

 

Безвідходні 

технології галузі (Пр) 

Технологічна 

експертиза (Пр) 

Технологічна 

експертиза (Пр) залік 
 

5 
Безвідходні технології 

галузі (Л-К) 

Безвідходні 

технології галузі  

(Л-К) 

Інноваційні 

технології в галузі 

(Пр) екзамен, К.Р. 

Безвідходні 

технології галузі (Пр) 
 

 

 

Декан ФХТБ                                                                                                                                              Галина КОВАЛЬ   



Розклад занять 

для студентів 1-го курсу освітнього рівня «Магістр»  

факультету харчових технологій та біотехнології 

(заочна форма навчання), спеціальність Харчові технології 

НАЧИТКА 

Пара 
Понеділок 

06.02.23 

Вівторок 

07.02.23 

Середа 

08.02.23 

Четвер 

09.02.23 

П’ятниця 

10.02.23 

1 
Методологія харчової 

науки (Л-К) 

Методика викладання 

в ЗВО (Л-К) 

Соціальна та 

корпоративна діяльність 

бізнесу (Л-К) 

Соціальна та 

корпоративна діяльність 

бізнесу (Пр) 

Інновац. харч. інград. у 

тех. мол. прод. / Техн. 

м᾿ясн. прод. тривал. 

зберіг. (Пр) 

2 
Методологія харчової 

науки (Пр) 

Методика викладання 

в ЗВО (Пр) 

Роботизація виробничих 

процесів (Л-К) 

Соціальна та 

корпоративна діяльність 

бізнесу (Пр) 

Мікробіол. процеси та їх 

прод. у мол. виробн. / 

Біотехнолог. проц. у 

техн. м᾿ясн. продуктів 

(Л-К) 

3 
Методологія харчової 

науки (Пр) 

Інновац. харч. інград. у 

тех. мол. прод. / Техн. 

м᾿ясн. прод. тривал. 

зберіг. (Л-К) 

Роботизація виробничих 

процесів (Пр) 

Роботизація виробничих 

процесів (Пр) 

Мікробіол. процеси та їх 

прод. у мол. виробн. / 

Біотехнолог. проц. у 

техн. м᾿ясн. продуктів 

(Пр) 

4 

Технології продуктів 

функціонального 

призначення (Л-К) 

Цивільний захист (Л-К) Цивільний захист (Пр) 

Інновац. харч. інград. у 

тех. мол. прод. / Техн. 

м᾿ясн. прод. тривал. 

зберіг. (Пр) 

 

5 

Технології продуктів 

функціонального 

призначення (Пр) 

Технології продуктів 

функціонального 

призначення (Пр) 

Цивільний захист (Пр) 

Мікробіол. процеси та їх 

прод. у мол. виробн. / 

Біотехнолог. проц. у 

техн. м᾿ясн. продуктів 

(Пр) 

 

 

Декан ФХТБ                                                                                                                                              Галина КОВАЛЬ  



Розклад занять 

для студентів 1-го курсу освітнього рівня «Магістр»  

факультету харчових технологій та біотехнології 

(заочна форма навчання), спеціальність Біотехнології та біоінженерія 

ДОЧИТКА 

Пара 
Понеділок 

30.01.23 

Вівторок 

31.01.23 

Середа 

01.02.23 

Четвер 

02.02.23 

П’ятниця 

03.02.23 

1 

Основи селекції та 

конструювання пром. 

штамів мікроорг. (Л-К) 

Основи селекції та 

конструювання пром. 

штамів мікроорг. (Л-К) 

Економічний аналіз і 

маркетинг біотехн. 

виробн. (Л-К) 

Методи ідентифікації 

ГМО (Пр), залік 

Біотехнологічні методи 

захисту рослин (Л-К) 

2 

Основи селекції та 

конструювання пром. 

штамів мікроорг. (Пр) 

Основи селекції та 

конструювання пром. 

штамів мікроорг. (Пр), 

екзамен 

Економічний аналіз і 

маркетинг біотехн. 

виробн. (Пр) 

Хімія та 

біотрансформація 

ксенобіотиків (Л-К) 

Біотехнологічні методи 

захисту рослин (Пр) 

3 
Ділова іноземна мова 

 (Пр) 

Ділова іноземна мова 

 (Пр), залік 

Економічний аналіз і 

маркетинг біотехн. 

виробн. (Пр), залік 

Хімія та 

біотрансформація 

ксенобіотиків (Пр) 

Біотехнологічні методи 

захисту рослин (Пр), 

залік 

4 
Ділова іноземна мова 

 (Пр) 

Біотехнологія 

відновлення екосистем 

(Л-К) 

Біотехнологія 

відновлення екосистем 

(Л-К) 

Хімія та 

біотрансформація 

ксенобіотиків (Пр), залік 

Моделювання ма 

маштабування 

біотехнологічного 

виробництва у системі 

GMP (Пр) 

5 
Методи ідентифікації 

ГМО (Л-К) 

Біотехнологія 

відновлення екосистем 

(Пр) 

Біотехнологія 

відновлення екосистем 

(Пр), екзамен 

Моделювання ма 

маштабування 

біотехнологічного 

виробництва у системі 

GMP (Л-К) 

Моделювання ма 

маштабування 

біотехнологічного 

виробництва у системі 

GMP (Пр), залік 

6 
Методи ідентифікації 

ГМО (Пр) 

Методи ідентифікації 

ГМО (Л-К) 

Моделювання ма 

маштабування 

біотехнологічного 

виробництва у системі 

GMP (Л-К) 

 

 

 

Декан ФХТБ                                                                                                                                              Галина КОВАЛЬ 



Розклад занять 

для студентів 1-го курсу освітнього рівня «Магістр»  

факультету харчових технологій та біотехнології 

(заочна форма навчання), спеціальність Біотехнології та біоінженерія 

НАЧИТКА 

Пара 
Понеділок 

06.02.23 

Вівторок 

07.02.23 

Середа 

08.02.23 

Четвер 

09.02.23 

П’ятниця 

10.02.23 

1 

Технологія 

виробництва та 

переробки сировини 

АПК для 

біоенергетики (Л-К) 

Безвідходні технології 

в біотехнології (Л-К) 
Біоінформатика (Л-К) 

Безвідходні 

технології в 

біотехнології (Л-К) 
Біоінформатика (Л-К) 

2 

Технологія 

виробництва та 

переробки сировини 

АПК для 

біоенергетики (Пр) 

Безвідходні технології 

в біотехнології (Пр) 
Біоінформатика (Пр) 

Безвідходні 

технології в 

біотехнології (Л-К) 
Біоінформатика (Пр) 

3   

Технологія 

виробництва та 

переробки сировини 

АПК для 

біоенергетики (Л-К) 

Технологія 

виробництва та 

переробки сировини 

АПК для 

біоенергетики (Пр) 

 

 

Декан ФХТБ                                                                                                                                              Галина КОВАЛЬ 

  



Розклад занять 

для студентів 1-го курсу освітнього рівня «Бакалавр»  

факультету харчових технологій та біотехнології 

(заочна форма навчання), спеціальність Біотехнології та біоінженерія 

ДОЧИТКА 

Пара 
Понеділок 

30.01.23 

Вівторок 

31.01.23 

Середа 

01.02.23 

Четвер 

02.02.23 

П’ятниця 

03.02.23 

1 Філософія (Л-К) 

Іноземна мова за 

проф. спрямуванням 

(Пр) 

Органічна хімія (Л-К) 

Біологія клітини з 

основами 

молекулярної біології 

(Л-К) 

Фізична та колоїдна 

хімія (Пр), залік  

2 Філософія (Пр) 

Іноземна мова за 

проф. спрямуванням 

(Пр), екзамен 

Органічна хімія (Пр) 

Біологія клітини з 

основами 

молекулярн=-ої 

біології (Пр) 

Біологія клітини з 

основами 

молекулярної біології 

(Л-К) 

3 Екологія (Л-К) 
Фізика (з основами 

біофізики) (Л-К) 

Фізична та колоїдна 

хімія (Л-К) 

Фізична та колоїдна 

хімія (Пр) 

Біологія клітини з 

основами 

молекулярної біології 

(Пр) 

4 Екологія (Пр) Філософія (Л-К) 
Фізика (з основами 

біофізики) (Л-К) 

 

Органічна хімія (Пр), 

залік 

Біологія клітини з 

основами 

молекулярної біології 

(Пр), екзамен, К.Р. 

5 
Екологія (Пр), 

залік 

Філософія (Пр),  

залік 

Фізика (з основами 

біофізики) (Пр),  

Фізика (з основами 

біофізики) (Пр), 

екзамен 
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Розклад занять 

для студентів 1-го курсу освітнього рівня «Бакалавр»  

факультету харчових технологій та біотехнології 

(заочна форма навчання), спеціальність Біотехнології та біоінженерія 

НАЧИТКА 

Пара 
Понеділок 

06.02.23 

Вівторок 

07.02.23 

Середа 

08.02.23 

Четвер 

09.02.23 

П’ятниця 

10.02.23 

1 Біохімія (Л-К) Агроекологія (Л-К) Біохімія (Пр) 
Хімія канцерогенів 

(Пр) 

Загальна 

біотехнологія (Л-К) 

2 Біохімія (Пр) Агроекологія (Пр) 

Загальна 

мікробіологія та 

вірусологія (Л-К) 

Загальна 

мікробіологія та 

вірусологія (Пр) 

Загальна 

біотехнологія (Пр) 

3 Агроекологія (Л-К) 
Загальна 

біотехнологія (Л-К) 

Загальна 

мікробіологія та 

вірусологія (Пр) 

Загальна 

біотехнологія (Л-К) 
Ензимологія (Л-К) 

4 
Загальна мікробіологія 

та вірусологія (Л-К) 

Загальна біотехнологія 

(Пр) 

Загальна 

біотехнологія (Л-К) 
Ензимологія (Л-К) Ензимологія (Пр) 

5 
Загальна мікробіологія 

та вірусологія (Пр) 

Хімія канцерогенів 

(Л-К) 

Загальна 

біотехнологія (Пр) 
Ензимологія (Пр)  
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