
№ Назва семінара-практикума Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад  Грудень 

1 «ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ЗЕРНА». 

9-10; 
23 

16-17; 
30 

13-14;  
27 

12;              
25-26 

1-2;           
23 13-14;  27 4;           

17-18 
14-15;  

28 
5-6;           
26 

9-10;          
23 

7-8;          
21 

2 
«ВИЗНАЧЕННЯ СПОР САЖКИ 
МЕТОДОМ МІКОЛОГІЧНОЇ 
ЕКСПЕРТИЗИ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ» 

11; 24 18; 31 15; 28 13; 27 3; 24 15; 28 5; 19 16; 29 7;  27 11; 24 9; 22 

3 «КУРС ДЛЯ ПОЧАТКІВЦІВ 
ЗЕРНОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ» - 23-24 20-21 18-19 29-30 21-22 11-12 7-8 20-21 16-17 14-15 

У зв'язку з триваючими карантинними обмеженнями і з метою захисту здоров'я учасників семінарів, наші семінари можуть 
переноситися на найближчі дати у розкладі.  +38 096 0000 983 

Графік семінарів побудований так, що учасник може прийняти участь як у одноденному семінарі, так і у 2-х, 3-х денному.  
Наприклад - Лютий: 9-10,11  
− одноденний семінар 09.02.2021: «Якісні характеристики зерна» - 5150 грн.; 
− одноденний семінар 11.02.2021: «Визначення спор сажки методом мікологічної експертизи зерна пшениці» - 2300 грн. 
Або 
− дводенний семінар 09-10.02.2021 – 6690 грн.: 

• 09.02.2021- «Якісні характеристики зерна», 
• 10.02.2021 –«Практичні заняття: методики вимірювань по визначенню: вологості (ДСТУ, ISO, ГОСТ), числа падіння, визначення 

клейковини автоматичним методом.»  
Або 
− триденний семінар 09.02. -11.02.2021 – 9000 грн. 

• 09.02.2021: «Якісні характеристики зерна» 
• 10.02.2021: «Практичні заняття: методики вимірювань по визначенню: вологості (ДСТУ, ISO, ГОСТ), числа падіння, 

клейковини автоматичним методом» 
• 11.02.2021: «Визначення спор сажки методом мікологічної експертизи зерна пшениці». 

 
Лютий: 23-24 
− одноденний семінар 23.02.2021 - «Якісні характеристики зерна»; 
− одноденний семінар 24.02.2021 – «Визначення спор сажки методом мікологічної експертизи зерна пшениці». 
Або 
− дводенний семінар - 23.02-24.02.2021 – 7450 грн.: 

• 23.02.2021 – «Якісні характеристики зерна»; 
• 24.02.2021 – «Визначення спор сажки методом мікологічної експертизи зерна пшениці». 

Якщо, на заявлену дату у графіку семінару не буде укомплектована група, то учасники будуть заздалегідь попереджені 
про цей факт, та буде узгоджена наступна дата, яка буде задовольняти кожного учасника семінару.   


