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КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни   
  

Інформаційні технології в харчовій галузі  
  

спеціальність 

 

181 “Харчові технології” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
 

1. Відповідно до технологічної схеми варіанту 1 перетворити операційну 

(функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 1. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути 

використані для балансових розрахунків  

Перелік варіантів схем та їхніх описів наведено в документі 

«Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з дисципліни 

«Інформаційні технології галузі» для студентів очної та заочної форми 

навчання спеціальності 181 «Харчові технології» 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни   
  

Інформаційні технології в харчовій  галузі  
  

спеціальність 

 

181 “_»Харчові технології»_” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
 

1. Відповідно до технологічної схеми варіанту 2 перетворити операційну 

(функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 2. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути використані 

для балансових розрахунків. 

Перелік варіантів схем та їхніх описів наведено в документі 

«Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з 

дисципліни «Інформаційні технології галузі» для студентів очної та 

заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

 

 



 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни   
  

Інформаційні технології в харчовій  галузі  
  

спеціальність 

 

181 “_»Харчові технології»_” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
1.  Відповідно до технологічної схеми варіанту 3 перетворити операційну 

(функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 3. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути використані 

для балансових розрахунків. 

Перелік варіантів схем та їхніх описів наведено в документі 

«Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з 

дисципліни «Інформаційні технології галузі» для студентів очної та 

заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
з дисципліни   

  
Інформаційні технології в харчовій  галузі  

  

спеціальність 

 

181 “_»Харчові технології»_” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Відповідно до технологічної схеми варіанту 4 перетворити операційну 

(функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 4. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути використані 

для балансових розрахунків. 

Перелік варіантів схем та їхніх описів наведено в документі 

«Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з 

дисципліни «Інформаційні технології галузі» для студентів очної та 

заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» 
 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
з дисципліни   

  
Інформаційні технології в харчовій  галузі  

  

спеціальність 

 

181 “_»Харчові технології»_” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Відповідно до технологічної схеми варіанту 5 перетворити операційну 

(функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 5. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути використані 

для балансових розрахунків. 

Перелік варіантів схем та їхніх описів наведено в документі 

«Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з 

дисципліни «Інформаційні технології галузі» для студентів очної та 

заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» 
 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни   
  

Інформаційні технології в харчовій  галузі  
  

спеціальність 

 

181 “_»Харчові технології»_” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
 

1. Відповідно до технологічної схеми варіанту 6 перетворити операційну 

(функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 6. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути використані 

для балансових розрахунків. 

Перелік варіантів схем та їхніх описів наведено в документі 

«Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з 

дисципліни «Інформаційні технології галузі» для студентів очної та 

заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни   
  

Інформаційні технології в харчовій  галузі  
  

спеціальність 

 

181 “_»Харчові технології»_” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
 

1. Відповідно до технологічної схеми варіанту 7 перетворити операційну 

(функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 7. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути використані 

для балансових розрахунків. 

Перелік варіантів схем та їхніх описів наведено в документі 

«Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з 

дисципліни «Інформаційні технології галузі» для студентів очної та 

заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни   
  

Інформаційні технології в харчовій  галузі  
  

спеціальність 

 

181 “_»Харчові технології»_” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Відповідно до технологічної схеми варіанту 8 перетворити операційну 

(функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 8. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути використані 

для балансових розрахунків. 

Перелік варіантів схем та їхніх описів наведено в документі 

«Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з 

дисципліни «Інформаційні технології галузі» для студентів очної та 

заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни   
  

Інформаційні технології в харчовій  галузі  
  

спеціальність 

 

181 “_»Харчові технології»_” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Відповідно до технологічної схеми варіанту 9 перетворити операційну 

(функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 9. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути використані 

для балансових розрахунків. 

Перелік варіантів схем та їхніх описів наведено в документі 

«Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з 

дисципліни «Інформаційні технології галузі» для студентів очної та 

заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» 
 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни   
  

Інформаційні технології в харчовій  галузі  
  

спеціальність 

 

181 “_»Харчові технології»_” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Відповідно до технологічної схеми варіанту 10 перетворити 

операційну (функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 10. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути 

використані для балансових розрахунків. 

Перелік варіантів схем та їхніх описів наведено в документі 

«Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з 

дисципліни «Інформаційні технології галузі» для студентів очної та 

заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» 
 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни   
  

Інформаційні технології в харчовій  галузі  
  

спеціальність 

 

181 “_»Харчові технології»_” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
1. Відповідно до технологічної схеми варіанту 11 перетворити 

операційну (функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 11. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути 

використані для балансових розрахунків. 

Перелік варіантів схем та їхніх описів наведено в документі 

«Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з 

дисципліни «Інформаційні технології галузі» для студентів очної та 

заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» 

 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни   
  

Інформаційні технології в харчовій  галузі  
  

спеціальність 

 

181 “_»Харчові технології»_” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
 

1. Відповідно до технологічної схеми варіанту 12 перетворити 

операційну (функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 12. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути 

використані для балансових розрахунків. 

Перелік варіантів схем та їхніх описів наведено в документі 
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заочної форми навчання спеціальності 181 «Харчові технології» 

Оцінка 
Викладачі Експерти 

Прізвище Підпис Прізвище Підпис 

 

    

    

    

    

 

 

 

 

 



 

 

КОМПЛЕКСНА  КОНТРОЛЬНА  РОБОТА 
 

з дисципліни   
  

Інформаційні технології в харчовій  галузі  
  

спеціальність 

 

181 “_»Харчові технології»_” 

 

Студент  __________________________________ 
(прізвище, і. пб.) 

Курс ________________________________ 

Група ________________________________ 

 

Початок роботи _____ год. _____ хв. 

Завершення роботи _____ год. _____ хв. 

 

Питання контрольного завдання: 
 

1. Відповідно до технологічної схеми варіанту 13 перетворити 

операційну (функціональну) схему на апаратурну, або навпаки.  

2. Скласти загальні матеріальні та теплові баланси для схеми потоків з 

варіанту 13. Вказати, які дані з опису до схеми можуть бути 

використані для балансових розрахунків. 
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