Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

Затверджую

РОЗКЛАД

Проректор з навчальної роботи

П о н е д і л о к

10-25

ХТ-519а

ХТ-519б

ХТ-518а

ХТ-518б

ХТ-517а

ХТ-517б

ХТ-М519а

ХТ-М519б

14

13

14

13

9

12

11

12

9

6

Іноземна мова

Іноземна мова

МетКон ЯкХП
(пр) ауд каф
Березка

МетКон ХВ
(пр) ауд каф
Березка

3 х/к

3х/к

Укр мова
каф

Укр мова
каф

В і в т о р о к

Березка
хім,біохім сировини
Березка
хім,біохім сировини

Загальні технології харчової промисловості лк Бухкало С.І.

Техн галузі (лк)каф к\к
Тимченко

ЗТ ХП пр
Техн
галузі (пр)каф к/к
Тимченко

Процеси та апарати харч. вироб. каф п/а

ЗТ ХП лб
Техн галузі
(лк)каф к/к
Тимченко

доц.Литвиненко

16-25
8-30

14-30

Фізика (лаб)
каф
Вища матем. (пр)

Вища матем. (пр)

303 гак

304 гак

Вступ до спеціальності (лк) каф ауд
Демидова

Ін мова 215 ГАК

Ін мова 215 ГАК

Ін мова 215 ГАК

Ін мова 215 ГАК

Біохімія(лб)

Основи фізіології та гігієни харчування
Основи фізіології та гігієни харчування

Проц.та ап.(лб)каф

Мольченко

Біохімія (лб)

Технології видоб ОЖ лб каф

Арутюнян

Біохімія(лб)
Проц.та ап.(лб) каф

Демидова

Технологія солоду і пива лб каф

Безпека праці та професійної діяльності(пр)

Тимченко
Управл. якістю, системи безп. та експертиза харч. продуктів (лк) каф к/к

Техн.галузі ч.3Березка
(лк) каф ауд
ЗТ ХП лб
Техн.галузі ч.3
(лк) каф ауд
Березка

УСБЕХП (пр) каф ауд

Тимченко
Демидова

Тимченко

Тимченко УСБЕХП (пр) каф ауд

УСБЕХП (пр) каф ауд

Демидова

Тимченко

Дегуст оцінка
Чумак вина і напоїв 5х/к

Дегуст
оцінка вина і напоїв ДВВ
Чумак

Дегуст оцінка
вина і напоїв 5х/к
Чумак

Півень
Техн обл БВВ (лк) каф ауд
Півень
Техн обл БВВ (ЛК) каф ауд

Вища

математика

(лк)

12-35

Загальная та неорганічна

х і
14-30

304 ГАК

м

і

я

заг та неор хім Х/А

Х/А

хімія жирів (лк)
Некрасов

хімія жирів (лк) ауд каф
Некрасов П.О.

Мольченко
хім,біохім сировини

Фізична і колоїдна хімія (лк)каф ф-х
Мольченко
фіз. хім. (лб) каф хім,біохім сировини

Арутюнян

Технологія солоду і пива лб каф

Основи
фізіології та гігієни харч
Мольченко

(лб)

Основи фізіології та
гігієни харч
Мольченко

ЗТХП
ЗТХП

(пр)
(лб)

Основи фізіології та гігієни харч

Матюхов

каф п/а

Мольченко

16-25

власність (пр )

Матюхов

ЗТХП

(лб)

ЗТХП

(пр)

ЗТХП

(лб)

АПТВЖ (лб) каф

АП технол видобув
жирів (лк) каф
Матюхов

Основи миловаріння ДВВ
Чумак
Чумак

12-35
14-30

Іноземна мова

Іноземна мова
органіч.хім(лб)

9х/к

9х/к

заг та неор хім

заг та неор хім

(лб)

(лб)

органіч.хім(лб)

заг та неор хім (КАФ)

заг та неор хім (каф)

Правознавство пр 811у/1

Теор осн ХТ каф

Теор осн ХТ каф

Теор осн ХТ каф Тимченко

Теор осн ХТ каф

Мольченко
Мольченко

Мольченко

Проектування харчових підпрємств (лк )
МетКон
ЯкХП (лб) каф
Мольченко

Перевалов

Х і м і я ліпідів (лк) каф

Пр.харч.під
Перевалов (лб) каф к/к

Чумак

ІПТ брод (пр) каф
Півень

проф. Некрасов П.О.
Гудзь

МетКон
ЯкХП (лб) каф
Мольченко

ХЛ (лб) каф
ХЛ (лб) каф

Дегуст оцінка вина і напоїв ДВВ каф

ХЛ (лб) каф

органіч.хім(лб)
Гудзь

науки

і

техніки 1104 у/1

12-35
14-30
16-25
8-30

ІПТ (лк) кафПівень

МетКон ЯкХП (лб) каф

Тимченко

органіч.хім(лб)

Історія

16-25

Методи контролю якості харчової продукції (лк) каф к/к

Пр.харч.під
Перевалов(лб) каф к/к

фіз. хім. (лб) каф

14-30

(лк) каф к/к

Біохім. сол і пива (лк) каф ауд
Арутюнян

МетКон ЯкХП (лб) каф

ОсновиЧумак
миловаріння ДВВ
Основи миловаріння ДВВ каф

Дегуст оцінка вина і напоїв ДВВ каф

8-30

Демидова

АП технол видобув жирів (лк) каф

Органічна хімія (лк) 1 х/к

16-25

ІПТ (лб, ЕОМ) каф к/к

ПівеньІПТ

Основи миловаріння ДВВ каф

10-25

Ас і вик ХАРЧД (пр) ауд каф
ПівеньІПТ брод (пр) каф

ІПТ (лб, ЕОМ) каф к/к
Півень

фіз. хім. (лб) каф

8-30

12-35

10-25

Інтелект. власність пр

АПТВЖ (лб) каф

Асорт
і використ ХАРЧД (пр) каф
Демидова

Заг. технології харчової промисловості

Основи фізіології та гігієни харч

фіз. хім. (лб) каф

Інтелектуальна

Мольченко
Арутюнян

Технологія солоду і пива каф к/к

заг та неор хім Х/А Фізична і колоїдна хімія (лк)каф ф-х

16-25

8-30

ЗТХП

проф.Бухкало С.І.

14-30

10-25

Проц.та ап.(лб) каф

Березка
хім,біохім сировини

12-35

Біохімія сол. і пива (лб) каф
Арутюнян

Півень

Техн обл БВВ (пр)

10-25

8-30

Півень

Техн обл БВВ (пр)

8-30

Біохімія сол. і пива (лб) каф
Арутюнян

Біохімія (лб)

10-25

Ч е т в е р

УСБЕХП (пр) каф ауд

Асортимент і використання харчових добавок (лк) ауд каф

Асортимент і використання харчових добавок (лк) ауд каф

Дегуст оцінкаЧумак
вина і напоїв ДВВ
Перевалов
Техн обл ОЖВ(лк) каф к\к
Перевалов
Техн обл ОЖВ(лк) каф к\к
Перевалов
Техн обл ОЖВ(пр) каф ауд
Перевалов
Техн обл ОЖВ(лк) каф к\к

Тимченко
Управл. якістю, системи безпеки та експертиза харч. продук.(лк) каф к/к

Безпека праці та професійної діяльності(лк)

ЗТ ХП пр

День академ.
тижня група
Кіл. студ.
години

Мольченко

Технології видоб ОЖ лб каф

Біохімія (лб)

16-25

Мольченко

Теоретичні основи харчових технологій
7 х/к
Тимченко
Теоретичні основи харчових технологій

Проц.та ап.(лб) каф

Вступ до спеціальності (лк) каф к/к
Матюхов
Вступ до спеціальності (лк) каф ауд

Мольченко

Тимченко

Біохімія (лб)

8-30

С е р е д а

Техн.галузі (пр) каф ауд
Березка

Біохімія (лк) 1х/к

14-30

12-35

Курс

ХТ-520б

12-35

10-25

5 курс магістри

4 курс

ХТ-520а

Кіл. студ.
години

8-30

3курс

П о н е д і л о к

День академ.
тижнягрупа

2 курс

В і в т о р о к

1 курс

С е р е д а

Некрасов

Курс

Проектування харчових підпрємств (лк )

10-25

Ч е т в е р

"____"_____________20___р.

навчальних занять студентів 1, 2, 3, 4, 5, 6 курсів в 1,3,5, 7, 9 семестрах 2020/2021 навчального року
спеціальності 181 "Харчові технології ("Технології жирів, жирозамінників і ефірних масел" і "Технологіі продуктів бродіння і виноробства")

12-35
14-30
16-25

ХЖ(ЕОМ)
Біохім. сол і пива (лк) каф ауд
Арутюнян

Перевалов
Мольченко

8-30

10-25

Фізика (лаб)

фіз. хім. (лб) каф

каф

12-35

фіз. хім. (лб) каф

Нарис геометр, інженерна

та компьют граф

14-30

Правознавство лк 10 х/к
605 У1

Ф І З И К А

хімія жирів (лб) каф
Гудзь

(лк)

105 У2

хімія жирів (лб) каф

Правознавство пр 4х/к

Істор наук і техн 707 у\1
Тех води і водопідг ОЖВАрутюнян
Демидов

Істор наук і техн 707у/1
Тех води і водопідг БВ Березка
Арутюнян

Технології видоб ОЖ каф к/к
Технологія солоду і пива каф к/к
Тех води і водопідг ОЖВ Арутюнян Тех води і водопідг БВ Березка
Демидов

Технології видоб ОЖ каф к/к
Тех води і водопідг ОЖВ
Арутюнян

Пр.харч.підПеревалов
(лб) каф к/к
ОПБ та ЗЛ лб 1206 у/1

Пр.харч.під
(лб) каф к/к
Перевалов
ОПБ та ЗЛ лб 1206 у/1

Мольченко

Технологія та використання ефірних олій (лк) каф ауд
ТВ еф.олій (лб) каф Мольченко
ТВ еф.олій
(лб) каф
Мольченко

Основи проф.безпеки та здоровя людини лк 1206 у/1

Асорт і використ харч добавок (лб) каф

АсорМольченко
і вик хар доб (лб) каф

Основи проф.безпеки та здоровя людини лк 1206 у/1

ТВ еф.олій (лб) каф

ТВМольченко
еф.олій (лб) каф

Мольченко

Мольченко

Асорт і використ харч добавок (лб) каф
Тех води і водопідг БВ

Березка

16-25 Інженерна графіка 606 у 1
хімія жирів (лб) каф

аудиторія кафедри
компьютерний клас
"весовая"
лабораторія
аудиторії поза межами кафедри
3-й поверх кафедри

Асор і вик хар доб (лб) каф

Мольченко

П ` я т н и ц я

П ` я т н и ц я

Технологія та використання ефірних олій (лк) каф ауд

10-25
12-35
14-30
16-25

