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MIHICTEPCTBO ОСВIТИ I НАУКИ УКРАIНИ 

ДОНЕЦЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ЕКОНОМIКИ 1 

ТОРГIВЛI IMEHI МИХАЙЛА ТУГАН-БАРАНОВСЬКОГО 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ IНСТИТУТ РЕСТОРАННО-ГОТЕЛЬНОГО 
БIЗНЕСУ ТА ТУРИЗМУ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

«01 » ~ ln/)40 2021 р. м. Кривий Рiг 

Про закрiплення тем курсових робiт з дисциплiни 

« Т ехнологiя продукцй• ресторанного господарства» 

Вiдповiдно до навчального плану спецiальностi та графiку оргаюзацн 

навчального процесу Унiверситету на 2020-2021 навчальний рiк 

РОЗПОРЯДЖАЮСЬ : 

1. Закрiпити теми курсових робiт з дисциплiни «Технологiя продукцi"i 

ресторанного господарства» i призначити керiвникiв студентам 3-го курсу денно·i 

форми, якi навчаються за спецiальнiстю 181 «Харчовi технологi"i» (Додаток 1 ). 

2. Визначити строки виконання курсових робiт з 01 .02.2021р. по 30.04.202 lp. 

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 керiвництв_~ виконанням курсов их робiт покласти на Нiколайчук 

О.А., зав. ~афедри технологн в ресторанному господарствi, готельно-ресторанно·i 

справи та шдпри€мництва. 

Директор ННIРГБТ --~---н----L-____ В.В.Барабанова 

О.А. Нiколайчук 



Додаток 1 

До розпорядження №! 0-;7;t. вiд « O,f » ЛО~ 2021 р. 

ер1вники та виконавщ курсових ро 
1Т 

п.r . та по-
П.I . та по-

№ 
батьковi Тема курсовоi" роботи 

батьковi 

з/п 
кеоiвника 

студента 

1 2 3 
4 

к 6' 

r •. 

Власенко Аналiз структури формування асортименту .. ~а Пусiкова О.А. 
1 Карина технологii" приготування супiв в краi"нах Балтн 

Валер i"iвна 

Каращук Марiя 
Аналiз асортименту страв з бобових та огляд 

Пусiкова О.А. 
2 технологiй, що використовують пiд час i"x 

Олександрiвна 
приготування 

Кириченко Анал iз асортименту та особливостi 

3 €лизавета виготовлення страв та виробiв для Пусiкова О .А. 

Вiталilвна вегетарiанського харчування 

Ковальова Науковi аспекти використання рослинних 

4 Катерина добавок при виробництвi борошняних виробiв Пусiкова О.А. 

Андрii"вна 

Кошель Надiя 
Аналiз асортименту i технологi'i 

5 
Олексi'iвна 

напiвфабрикатiв з птицi промислового Пусiкова О.А. 

виробництва 

6 
Мотуз Данило Аналiз асортименту i технологi'i · приготування Пусiкова О.А. 
Вiкторович грузинських страв з тvшкованого мяса 

Пуханова Аналiз асортименту та технологiй страв 13 

7 Свiтлана запечено'i риби Пусiкова О .А . 

Iванiвна 

Старцева Аналiз асортименту та технологй виробництва 

8 Анастасiя страв та виробiв iз десертних овочiв Пусiкова О.А. 

Iгорiвна 

9 
Тихоненко Аналiз особлив остей та технологiя 

Дмитро приготування страв узбецькоi' кухнi Пусiкова О.А. 

Олександрович 

Чеканнiков Наукове обгрунтування технологi'i виробництва 

10 Павло солодких збивних страв та виробiв 3 
Пусiкова О.А. 

Сергiйович 
використанням нетрадицiйних ПlНО- та 

структуроутворювачiв 


