
№ 

п/п
Спеціальність

ID 

Освітньої 

програми
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програми
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ID 
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Дата, час і місце проведення 

консультації

1
161 Хімічні технології 

та інженерія
31259

Хімічні технології 

неорганічних 

речовин та 

водоочищення

ОНП 722891

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних речовин та 

водоочищення, Магістр (освітньо-наукова 

програма), денна форма навчання

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 09.00 ауд. 150 корп. 4

22.08.2020, 11.00,  у вигляді онлайн-

конференції

2 31259

Хімічні технології 

неорганічних 

речовин та 

водоочищення

ОНП 722891

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних речовин та 

водоочищення, Магістр (освітньо-наукова 

програма), денна форма навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 13.00 ауд. 150 корп. 4

22.08.2020, 11.00, у вигляді онлайн-

конференції

3 8066

Хімічні технології 

неорганічних 

речовин та 

водоочищення

ОПП 722080

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних речовин та 

водоочищення, Магістр (освітньо-

професійна програма), денна форма 

навчання

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 09.00 ауд. 150 корп. 4

22.08.2020, 11.00, у вигляді онлайн-

конференції

4 8066

Хімічні технології 

неорганічних 

речовин та 

водоочищення

ОПП 722080

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних речовин та 

водоочищення, Магістр (освітньо-

професійна програма), денна форма 

навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 13.00 ауд. 150 корп. 4

22.08.2020, 11.00, у вигляді онлайн-

конференції

5 8066

Хімічні технології 

неорганічних 

речовин та 

водоочищення

ОПП 678956

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних речовин та 

водоочищення, Магістр (освітньо-

професійна програма), заочна форма 

навчання

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 09.00 ауд. 150 корп. 4

22.08.2020, 11.00, ауд. 150 к. 4у 

вигляді онлайн-конференції

6 8066

Хімічні технології 

неорганічних 

речовин та 

водоочищення

ОПП 678956

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних речовин та 

водоочищення, Магістр (освітньо-

професійна програма), заочна форма 

навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 13.00 ауд. 150 корп. 4

22.08.2020, 11.00, ауд. 150 к. 4у 

вигляді онлайн-конференції

7 31257
Хімічні технології 

органічних речовин
ОНП 722846

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології органічних речовин, 

Магістр (освітньо-наукова програма), 

денна форма навчання

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 09.00 ауд. 118 корп. 4

22.08.2020, 11.00, у вигляді онлайн-

конференції

8 31257
Хімічні технології 

органічних речовин
ОНП 722846

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології органічних речовин, 

Магістр (освітньо-наукова програма), 

денна форма навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 13.00 ауд. 118 корп. 4

22.08.2020, 11.00, у вигляді онлайн-

конференції

9 7557
Хімічні технології 

органічних речовин
ОПП 722078

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології органічних речовин, 

Магістр (освітньо-професійна програма), 

денна форма навчання

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 09.00 ауд. 118 корп. 4

22.08.2020, 11.00, у вигляді онлайн-

конференції

10 7557
Хімічні технології 

органічних речовин
ОПП 722078

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології органічних речовин, 

Магістр (освітньо-професійна програма), 

денна форма навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 13.00 ауд. 118 корп. 4

22.08.2020, 11.00, у вигляді онлайн-

конференції

ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Р О З К Л А Д   Р О Б О Т И   А Т Е С Т А Ц І Й Н О Ї   К О М І С І Ї

                                           вказати повну назву факультету/інституту



11 31256

Хімічні технології 

косметичних 

засобів та харчових 

добавок

ОНП 722848

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології косметичних засобів та 

харчових добавок, Магістр (освітньо-

наукова програма), денна форма 

навчання

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 09.00 ауд. 267 корп. 4

22.08.2020, 14.00, у вигляді онлайн-

конференції

12 31256

Хімічні технології 

косметичних 

засобів та харчових 

добавок

ОНП 722848

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології косметичних засобів та 

харчових добавок, Магістр (освітньо-

наукова програма), денна форма 

навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 13.00 ауд. 267 корп. 4

22.08.2020, 14.00, у вигляді онлайн-

конференції

13 18565

Хімічні технології 

косметичних 

засобів та харчових 

добавок

ОПП 722077

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології косметичних засобів та 

харчових добавок, Магістр (освітньо-

професійна програма), денна форма 

навчання

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 09.00 ауд. 267 корп. 4

22.08.2020, 14.00, у вигляді онлайн-

конференції

14 18565

Хімічні технології 

косметичних 

засобів та харчових 

добавок

ОПП 722077

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології косметичних засобів та 

харчових добавок, Магістр (освітньо-

професійна програма), денна форма 

навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 13.00 ауд. 267 корп. 4

22.08.2020, 14.00, у вигляді онлайн-

конференції

15 31255

Електрохімічні 

технології 

неорганічних і 

органічних 

матеріалів

ОНП 725623

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Електрохімічні технології неорганічних і 

органічних матеріалів, Магістр (освітньо-

наукова програма), денна форма 

навчання

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 09.00 ауд. 136 корп. 4

22.08.2020, 10.00, у вигляді онлайн-

конференції

16 31255

Електрохімічні 

технології 

неорганічних і 

органічних 

матеріалів

ОНП 725623

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Електрохімічні технології неорганічних і 

органічних матеріалів, Магістр (освітньо-

наукова програма), денна форма 

навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 13.00 ауд. 136 корп. 4

22.08.2020, 10.00, у вигляді онлайн-

конференції

17 18559

Електрохімічні 

технології 

неорганічних і 

органічних 

матеріалів

ОПП 678954

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Електрохімічні технології неорганічних і 

органічних матеріалів, Магістр (освітньо-

професійна програма), денна форма 

навчання

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 09.00 ауд. 136 корп. 4

22.08.2020, 10.00, у вигляді онлайн-

конференції

18 18559

Електрохімічні 

технології 

неорганічних і 

органічних 

матеріалів

ОПП 678954

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Електрохімічні технології неорганічних і 

органічних матеріалів, Магістр (освітньо-

професійна програма), денна форма 

навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 13.00 ауд. 136 корп. 4

22.08.2020, 10.00, у вигляді онлайн-

конференції

19 31258

Хімічні технології 

неорганічних 

керамічних 

матеріалів

ОНП 722892

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних керамічних 

матеріалів, Магістр (освітньо-наукова 

програма), денна форма навчання

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 09.00 ауд. 401 корп. 21

22.08.2020, 11.00, у вигляді онлайн-

конференції

20 31258

Хімічні технології 

неорганічних 

керамічних 

матеріалів

ОНП 722892

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних керамічних 

матеріалів, Магістр (освітньо-наукова 

програма), денна форма навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 13.00 ауд. 401 корп. 21

22.08.2020, 11.00, у вигляді онлайн-

конференції

21 18561

Хімічні технології 

неорганічних 

керамічних 

матеріалів

ОПП 722079

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних керамічних 

матеріалів, Магістр (освітньо-професійна 

програма), денна форма навчання

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 09.00 ауд. 401 корп. 21

22.08.2020, 11.00, у вигляді онлайн-

конференції



22 18561

Хімічні технології 

неорганічних 

керамічних 

матеріалів

ОПП 722079

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних керамічних 

матеріалів, Магістр (освітньо-професійна 

програма), денна форма навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 13.00 ауд. 401 корп. 21

22.08.2020, 11.00, у вигляді онлайн-

конференції

23 31254

Хімічні технології 

неорганічних і 

органічних 

зв'язуючих та 

композиційних 

матеріалів

ОНП 722893

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних і 

органічних зв'язуючих та композиційних 

матеріалів, Магістр (освітньо-наукова 

програма), денна форма 

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 11.00 ауд. 112 корп. 21

22.08.2020, 12.00, у вигляді онлайн-

конференції

24 31254

Хімічні технології 

неорганічних і 

органічних 

зв'язуючих та 

композиційних 

матеріалів

ОНП 722893

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних і 

органічних зв'язуючих та композиційних 

матеріалів, Магістр (освітньо-наукова 

програма), денна форма 

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 15.00 ауд. 112 корп. 21

22.08.2020, 12.00, у вигляді онлайн-

конференції

25 28658

Хімічні технології 

неорганічних і 

органічних 

зв'язуючих та 

композиційних 

матеріалів

ОПП 722081

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних і 

органічних зв'язуючих та композиційних 

матеріалів, Магістр (освітньо-професійна 

програма), денна форма 

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 11.00 ауд. 112 корп. 21

22.08.2020, 12.00, у вигляді онлайн-

конференції

26 28658

Хімічні технології 

неорганічних і 

органічних 

зв'язуючих та 

композиційних 

матеріалів

ОПП 722081

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних і 

органічних зв'язуючих та композиційних 

матеріалів, Магістр (освітньо-професійна 

програма), денна форма 

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 15.00 ауд. 112 корп. 21

22.08.2020, 12.00, у вигляді онлайн-

конференції

27 28658

Хімічні технології 

неорганічних і 

органічних 

зв'язуючих та 

композиційних 

матеріалів

ОПП 683546

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології косметичних засобів та 

харчових добавок, Магістр (освітньо-

професійна програма), заочна форма 

навчання

комплексне фахове 

(І сесія)
25.08.2020 11.00 ауд. 112 корп. 21

22.08.2020, 12.00, у вигляді онлайн-

конференції

28 28658

Хімічні технології 

неорганічних і 

органічних 

зв'язуючих та 

композиційних 

матеріалів

ОПП 683546

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології косметичних засобів та 

харчових добавок, Магістр (освітньо-

професійна програма), заочна форма 

навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
25.08.2020 15.00 ауд. 112 корп. 21

22.08.2020, 12.00, у вигляді онлайн-

конференції

Голова

атестаційної комісії Ігор АСТРЕЛІН

м.п.

Відповідальний

секретар Світлана ФРОЛЕНКОВА


