НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Наш девіз – універсальність!
Випускники кафедри – спеціалісти широкого
профілю. Про це свідчить той факт, що добре
знаючи новітні технології не тільки консервування
продуктів, а й технології зберігання, сушіння
та заморожування плодів і овочів, вони
можуть відкрити власний бізнес або обіймати
керівні посади на консервних заводах,
фруктоовочесховищах, супермаркетах – скрізь, де
є потреба в застосуванні теплового оброблення,
ферментації чи холоду, можуть стати, наприклад,
першокласними інженерами-технологами чи
головними технологами, завідувачами лабораторій
чи виробництв і навіть директорами консервних
заводів!

Виробнича практика студентів
на провідних підприємствах галузі

Форми навчання – денна, заочна та скорочена.

Додаткову інформацію щодо правил
прийому можна одержати за адресою:
01601, м. Київ, вул. Володимирська, 68
(044) 289-64-00 – приймальна комісія;
www.nuft.edu.ua
(044) 287-92-64 – кафедра технології
287-93-19 консервування;
e-mail: tk_nuft@i.ua

КАФЕДРА ТЕХНОЛОГІЇ
КОНСЕРВУВАННЯ

ЗАПРОШУЄМО
ДО НАС НА НАВЧАННЯ!

З НАМИ КРАЩЕ!

Факультет бродильних, консервних
і цукрових виробництв

науково-дослідною роботою, розробляють рецептури нових продуктів, у тому числі оздоровчого та
профілактичного призначення, виступають з доповідями на студентських конференціях, а за бажанням – вступають до аспірантури. На кафедрі працюють два професори та шість кандидатів технічних
наук. Очолює кафедру професор О.С. Бессараб.
З 2013 року відкрито набір на третій курс випускників технікумів і коледжів з напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» на скорочену денну форму навчання.

Бессараб Олександр Семенович

Завідувач кафедри технології консервування,
професор, заслужений працівник освіти України

МАЙБУТНЄ – ЗА ФАХІВЦЯМИ
КОНСЕРВНОЇ ГАЛУЗІ!
Нині є велика потреба у фахівцях галузі переробки плодів та овочів. Виходячи з цього перспективною стає спеціальність «Технологія зберігання,
консервування та переробки плодів і овочів», яка
має найвищий четвертий рівень акредитації.

Після третього курсу студенти можуть паралельно здобувати другу вищу освіту, що значно підвищує їх рейтинг на ринку праці й відкриває шлях до
посади комерційного директора підприємства.
Набуті знання остаточно закріплюються під час
проходження технологічної та переддипломної
практик на сучасних підприємствах України, де
можна ознайомитися з новітніми технологіями.
Усе це дає можливість упевнено себе почувати на
кращих підприємствах, які влітку переробляють
плоди та овочі, а в зимовий – м’ясо та рибу. Наші
спеціалісти вже успішно працюють на таких передових підприємствах, як «САНДОРА», «ЧУМАК»,
«ВЕРЕС», «ТОРЧИН-ПРОДУКТ» та багатьох інших.

Досягти бажаної мети можна, навчаючись на
кафедрі технології консервування. З 2002 року кафедра готує кваліфікованих фахівців, адекватних
вимогам ринку, здатних прогнозувати ситуацію,
застосовувати новітні технології та які мають особисті лідерські якості.
Сучасна методика навчання студентів органічно поєднує теорію з практичною діяльністю, ділові
ігри та набуття студентами всіх необхідних навиків
майбутнього спеціаліста та керівника. З третього
курсу студенти денної та заочної форм навчання
вивчають ряд спеціальних дисциплін, займаються

У науково-дослідних лабораторіях кафедри

