
MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ЕКОНОМIКИ 1 
ТОРГIВЛI IMEHI МИХАЙЛА ТУГ АН-БАР АНОВСЬКОГО 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ IНСТИТУТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО 
БIЗНЕСУ ТА ТУРИЗМУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

« Of » ./tIOнtPIO 2021 р. м. Кривий Pir 

Про закрiплення тем курсов их робiт з дисциплiни 
« Технологiя продукцii· ресторанного господарства» 

Вiдповiдно до навчального плану спецiальностi та графiку органiзацi"i 
навчального процесу Унiверситету на 2020-2021 навчальний рiк 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ : 

I. Закрiпити теми курсових робiт з дисциплiни «Технологiя продукцi'i 
ресторанного господарства» i призначити керiвникiв студентам 2-го курсу денно·i 
форми, якi навчаються за спецiальнiстю 181 «Харчовi технологi"i» (Додаток 1 ). 

2. Визначити строки виконання курсових робiт з 01.02.2021 р. по 30.04.2021 р. 
3. Встановити термiн надання виконаних та оформлених, вiдповiдно до 

вимог, курсових робiт на кафедру до 30.04.2021 р. для перевiрки i отримання 
допуску до захисту. 

4. Провести захист курсових робiт у термiн з 11.05.2021 р. по 14.05.2021 р. 
5. Загальне керiвництво виконанням курсових робiт покласти на Нiколайчук 

О.А. , зав. ~афедри технологii" в ресторанному господарствi, готельно-ресторанно'i 
справи та шдприсмництва. 

Директор ННIР \ Валентина БАРАБАНОВА . ,. 
о~ . 

Проект розпоряд .,..=,.."М"' }7 )· 
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1190 ~ / ? , 

rотельно-ресторанно 

та п1дприемництва ________ Ольга НIКОЛАЙЧУК 



Додаток \ 

До розпорядження № fJl:3 в1д « (}f » _ ~ __ mPW _____ 2021 р. 

к ер1вники та виконавц1 курсових ро 1т 

№ 
П.1. та по- П.I. та по-

з/п 
батьковi Тема курсовоУ роботи батьковi 

студента керiвника 

1 2 3 4 

6' 

Розробка технологiй борошняних виробiв з 

1 Бiлицька Iнна використанням функцiональних добавок Пусiкова О.А. 

Володимирiвна рослинного походження 

Гарьковська Наукове обrрунтування технологi't виробництва 

2 Катерина страв з м ' яса, що rотують на вiдкритому воrнi Пусiкова О.А . 

Сергi'iвна 

Кузьменко Асортимент i технологiя страв зi смажених i 

3 Вiталiй запечених овоч1в 
Пусiкова О.А. 

Васильович 

Семенюк Огляд асортименту та технологiя виробництва 

4 Олександр заморожених н/ф iз дрiжджового тiста Пусiкова О.А. 

Юрiйович 


