
№ 

п/п
Спеціальність

Назва освітньої 

програми

Тип 

освітньої 

програми

ID 

Конкурсної 

промозиції

Назва конкурсної пропозиції
Назва 

випробування

Дата проведення 

випробування

Час початку 

випробування

Місце проведення 

випробування

Дата, час і місце проведення 

консультації*

1
161 Хімічні технології 

та інженерія

Хімічні технології 

неорганічних і 

органічних 

зв'язуючих та 

композиційних 

матеріалів

ОПП 853632

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних і 

органічних зв'язуючих та композиційних 

матеріалів, Магістр (освітньо-професійна 

програма), денна форма навчання

комплексне фахове   

(І сесія)
7/28/2021 10.00 ауд. 112 корп. 21

27.07.2021, 12:00                                          

онлайн у meet.google

2

Хімічні технології 

неорганічних і 

органічних 

зв'язуючих та 

композиційних 

матеріалів

ОПП 853632

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних і 

органічних зв'язуючих та композиційних 

матеріалів, Магістр (освітньо-професійна 

програма), денна форма навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
7/30/2021 10.00 ауд. 112 корп. 21

29.07.2021,12:00

онлайн у meet.google

3

Хімічні технології 

неорганічних і 

органічних 

зв'язуючих та 

композиційних 

матеріалів

ОНП 854296

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних і 

органічних зв'язуючих та композиційних 

матеріалів, Магістр (освітньо-наукова 

програма), денна форма навчання

комплексне фахове   

(І сесія)
7/28/2021 10.00 ауд. 112 корп. 21

27.07.2021, 12:00                                          

онлайн у meet.google

4

Хімічні технології 

неорганічних і 

органічних 

зв'язуючих та 

композиційних 

матеріалів

ОНП 854296

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних і 

органічних зв'язуючих та композиційних 

матеріалів, Магістр (освітньо-наукова 

програма), денна форма навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
7/30/2021 10.00 ауд. 112 корп. 21

29.07.2021,12:00

онлайн у meet.google

5

Хімічні технології 

неорганічних, 

електродних 

матеріалів та 

водоочищення

ОПП 853631

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних, 

електродних матеріалів та 

водоочищення, Магістр (освітньо-

професійна програма), денна форма 

навчання

комплексне фахове   

(І сесія)
7/28/2021 10.00

ауд. 150, 136, 253 

корп. 4

27.07.2021, 10:00 (каф. ТЕХВ) -

онлайн у zoom                              

27.07.20201, 11:00 (каф. ХТКС) -

онлайн у zoom 

27.07.2021, 12:00 (каф. ТНР, В та 

ЗХТ) - онлайн у zoom

6

Хімічні технології 

неорганічних, 

електродних 

матеріалів та 

водоочищення

ОПП 853631

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних, 

електродних матеріалів та 

водоочищення, Магістр (освітньо-

професійна програма), денна форма 

навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
7/30/2021 10.00

ауд. 150, 136, 253 

корп. 4

29.07.2021, 10:00 (каф. ТЕХВ) -

онлайн у zoom                              

29.07.20201, 11:00 (каф. ХТКС) -

онлайн у zoom 

29.07.2021, 12:00 (каф. ТНР, В та 

ЗХТ) - онлайн у zoom 

7

Хімічні технології 

неорганічних, 

електродних 

матеріалів та 

водоочищення

ОНП 854294

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних, 

електродних матеріалів та 

водоочищення, Магістр (освітньо-наукова 

програма), денна форма навчання

комплексне фахове   

(І сесія)
7/28/2021 10.00

ауд. 150, 136, 253 

корп. 4

27.07.2021, 10:00 (каф. ТЕХВ) -

онлайн у zoom                              

27.07.20201, 11:00 (каф. ХТКС) -

онлайн у zoom 

27.07.2021, 12:00 (каф. ТНР, В та 

ЗХТ) - онлайн у zoom

8

Хімічні технології 

неорганічних, 

електродних 

матеріалів та 

водоочищення

ОНП 854294

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних, 

електродних матеріалів та 

водоочищення, Магістр (освітньо-наукова 

програма), денна форма навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
7/30/2021 10.00

ауд. 150, 136, 253 

корп. 4

29.07.2021, 10:00 (каф. ТЕХВ) -

онлайн у zoom                              

29.07.20201, 11:00 (каф. ХТКС) -

онлайн у zoom 

29.07.2021, 12:00 (каф. ТНР, В та 

ЗХТ) - онлайн у zoom 

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

                                       



9

Хімія і технологія 

органічних 

матеріалів

ОПП 853630

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімія і технологія органічних матеріалів, 

Магістр (освітньо-професійна програма), 

денна форма навчання

комплексне фахове   

(І сесія)
7/28/2021 10.00 ауд. 118 корп. 4

26.07.2021, 10.00 (каф. ОХТОР) - 

онлайн у zoom 

 27.07.2021 14:00 (каф. ФХ)

онлайн у meet.google

10

Хімія і технологія 

органічних 

матеріалів

ОПП 853630

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімія і технологія органічних матеріалів, 

Магістр (освітньо-професійна програма), 

денна форма навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
7/30/2021 10.00 ауд. 118 корп. 4

29.07.2021, 10.00 (каф. ОХТОР) - 

онлайн у zoom 

 29.07.2021 14:00 (каф. ФХ)

онлайн у meet.google

11

Хімія і технологія 

органічних 

матеріалів

ОНП 856492

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімія і технологія органічних матеріалів, 

Магістр (освітньо-наукова програма), 

денна форма навчання

комплексне фахове   

(І сесія)
7/28/2021 10.00 ауд. 118 корп. 4

26.07.2021, 10.00 (каф. ОХТОР) - 

онлайн у zoom 

 27.07.2021 14:00 (каф. ФХ)

онлайн у meet.google"

12

Хімія і технологія 

органічних 

матеріалів

ОНП 856492

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімія і технологія органічних матеріалів, 

Магістр (освітньо-наукова програма), 

денна форма навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
7/30/2021 10.00 ауд. 118 корп. 4

29.07.2021, 10.00 (каф. ОХТОР) - 

онлайн у zoom 

 29.07.2021 14:00 (каф. ФХ)

онлайн у meet.google

13

Хімічні технології 

неорганічних і 

органічних 

зв'язуючих та 

композиційних 

матеріалів

ОПП 824108

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних і 

органічних зв'язуючих та композиційних 

матеріалів, Магістр (освітньо-професійна 

програма), заочна форма навчання

комплексне фахове   

(І сесія)
7/28/2021 10.00 ауд. 112 корп. 21

27.07 12:00

https://meet.google.com/orw-xfdw-

mvn

14

Хімічні технології 

неорганічних і 

органічних 

зв'язуючих та 

композиційних 

матеріалів

ОПП 824108

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних і 

органічних зв'язуючих та композиційних 

матеріалів, Магістр (освітньо-професійна 

програма), заочна форма навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
7/30/2021 10.00 ауд. 112 корп. 21

29.07, 12:00

https://meet.google.com/orw-xfdw-

mvn

15

Хімічні технології 

неорганічних, 

електродних 

матеріалів та 

водоочищення

ОПП 820792

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних, 

електродних матеріалів та 

водоочищення, Магістр (освітньо-

професійна програма), заочна форма 

навчання

комплексне фахове   

(І сесія)
7/28/2021 10.00

ауд. 150, 136, 253 

корп. 4

27.07.2021, 10:00 (каф. ТЕХВ) -

онлайн у zoom                              

27.07.20201, 11:00 (каф. ХТКС) -

онлайн у zoom 

27.07.2021, 12:00 (каф. ТНР, В та 

ЗХТ) - онлайн у zoom

16

Хімічні технології 

неорганічних, 

електродних 

матеріалів та 

водоочищення

ОПП 820792

Хіміко-технологічний факультет, 161 

Хімічні технології неорганічних, 

електродних матеріалів та 

водоочищення, Магістр (освітньо-

професійна програма), заочна форма 

навчання

комплексне фахове 

(ІІ сесія)
7/30/2021 10.00

ауд. 150, 136, 253 

корп. 4

29.07.2021, 10:00 (каф. ТЕХВ) -

онлайн у zoom                              

29.07.20201, 11:00 (каф. ХТКС) -

онлайн у zoom 

29.07.2021, 12:00 (каф. ТНР, В та 

ЗХТ) - онлайн у zoom 

Олексій КОСОГІН

м.п.

Світлана КИРІЙ

* Консультації можуть проводитись у вигляді онлайн-конференції (zoom, google meet, тощо)

Заступник відповідального 

секретаря ВК з  прийому 

до магістратури

Заступник голови

атестаційної комісії


