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ЧАС ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ –

РУШАЙ В НОГУ З ЧАСОМ!
«У кожній країні є хоча б один юридичний,
медичний, педагогічний, політехнічний університет.
А от харчові знайдеш не скрізь. Таких навчальних
закладів, як Національний університет харчових
технологій України у світі одиниці!»
Нурберди Аманмурадов,
Надзвичайний і Повноважний посол
Туркменістану в Україні

Н

аціональний університет
харчових технологій –
це потужний
навчальнонауковий комплекс,
єдиний в Україні вищий
технічний заклад освіти, у
якому здійснюється підготовка
висококваліфікованих фахівців
різних освітньокваліфікаційних
рівнів – від молодшого
спеціаліста до магістра —
з 64 спеціальностей та
20 спеціалізацій для харчової,
м'ясомолочної, фармацевтичної,
хлібопекарської, кондитерської,
парфумернокосметичної й
багатьох інших галузей
промисловості.
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Навчально науковий комплекс "Національний університет харчових технологій" — заклад освіти, в якому створений замкнений цикл доуніверситетської,
ступеневої та післядипломної підготовки і перепідготовки фахівців. До складу
комплексу, крім базового вищого навчального закладу, входять 2 інститути післядипломної освіти, 8 заочних факультетів і 13 технікумів і коледжів, які розташовані
у різних містах України.
Всього у навчальному комплексі здобувають знання майже 30 тисяч студентів і
слухачів. У навчальному процесі задіяні 120 докторів наук та професорів, близько
450 кандидатів наук. Серед них – 18 членів НАН України та галузевих академій, 14
лауреатів Державної премії України, 14 заслужених діячів науки і техніки та
працівників освіти.
Навчання в Національному університеті харчових технологій – гарантія якісної
підготовки, яка базується на останніх світових досягненнях галузі, а також добра
перспектива працевлаштування, зумовлена заслуженим авторитетом університету і високою кваліфікацією його фахівців. Наші студенти – щорічні переможці
різноманітних міжнародних і всеукраїнських наукових конкурсів та олімпіад. Переважна більшість наших випускників розподіляється на роботу за умовами договорів із підприємствами. А студенти, які виявили схильність до наукових
досліджень та отримали диплом із відзнакою, рекомендуються до вступу до
аспірантури.
До послуг студентів — науково технічна бібліотека, яка розташована в окремому корпусі, має понад 1 млн. 210 тис. примірників друкованих видань, у читальних
залах якої працює Wi Fi; їдальні та буфети, студентські спортивно оздоровчі табори у на Чорному морі та в Прикарпатті, студмістечко, яке об'єднує вісім гуртожитків, навчально спортивний комплекс із численними тренажерними залами та
сучасним басейном. В університеті створені всі умови для творчого та фізичного
розвитку студентів. Працюють численні гуртки художньої самодіяльності, команди КВК, творчі колективи, спортивні секції. Збірні команди університету виступають на національних та міжнародних змаганнях, входять до складу збірних команд України з різних видів спорту.
Щороку в університеті започатковується підготовка фахівців із нових спеціальностей і спеціалізацій, продиктована вимогами часу і науково обґрунтованим
ставленням до проблем харчування населення України.
Заслужений авторитет університету і висока кваліфікація його фахівців — запорука стовідсоткового працевлаштування, тож випускники Національного університету харчових технологій користуються значним попитом у різних галузях господарства й успішно будують свою кар'єру, плідно працюючи керівниками, головними спеціалістами, менеджерами, начальниками змін та цехів, завідувачами лабораторій, технологами, інженерами державних, акціонерних, приватних і
спільних підприємств, у науково дослідних і проектних організаціях, вищих закладах освіти тощо.
Молодь, враховуючи кон'юнктуру ринку й стрімкий розвиток харчової та переробної промисловості, свідомо робить ставку на вищу освіту і саме на наш
університет.
Тож запрошую на навчання до Національного університету харчових технологій
молодих людей, які бажають отримати освіту за сучасними і вкрай необхідними
Україні спеціальностями і бути конкурентоспроможними на ринку праці!
З повагою,
ректор,
професор, доктор хімічних наук

Сергій Іванов
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ПЕРШИЙ КРОК ДО УСПІХУ!
ФАКУЛЬТЕТ ДОУНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ ОСВІТИ
(для громадян України та іноземних держав)
Факультет доуніверситетської освіти створений з метою координації та
підвищення ефективності всіх форм доуніверситетської освіти,
організації цілеспрямованої методичної, організаційної та інформаційної
діяльності для формування контингенту студентів, які здатні успішно
засвоювати освітньо9професійні програми навчання за спеціальностями
Національного університету харчових технологій відповідно до
державних стандартів вищої освіти.
Факультет доуніверситетської освіти
надає консультаційну та методичну допомогу слухачам регіональних підготовчих курсів, організованих на базі
шкіл, гімназій, ліцеїв, технікумів в обласних та районних центрах України.
Навчальна робота зі слухачами факультету доуніверситетської освіти
спрямована на виконання відповідального завдання: за короткий період забезпечити слухачів системою знань,
яка дасть можливість не тільки вступити до університету, але й успішно в ньому навчатися. Система доуніверситетської освіти має такі пріоритети: висока якість викладання; випускні випробування (у формі тестування); висока результативність вступу.
Для слухачів ФДО протягом всього
терміну навчання проводиться рубіжний контроль знань.
Підготовка слухачів здійснюється за
кошти юридичних або фізичних осіб.
Профорієнтовані класи (в м. Київ:
гімназія
"Потенціал"
(Оболонь),
Технічний ліцей Дніпровського району, ліцей м. Шостка, Володимирецький районний колегіум (Рівненська
обл.), Апостолівський районний
ліцей інтернат (м. Зеленодольськ
Дніпропетровська обл.).
Підготовчі курси в регіонах України (в містах: Шостка (Сумська
обл.), Лубни (Полтавська обл.), Нововолинськ (Волинська обл.), Луцьк (Волинська обл.), Житомир, Чернігів,
Сміла (Черкаська обл.), Вінниця, Новоград Волинський.
Інтенсивні підготовчі курси: для
осіб, які отримали повну загальну середню освіту до 2007 року (включно)

та громадян України, звільнених зі
строкової військової служби в рік
вступу до ВНЗ факультетом розроблені спеціальні програми по підготовці
до складання іспиту з подальшим
вступом на денну або заочну форму
навчання у вищі навчальні заклади.

www.nuft.edu.ua

Слухачі факультету зараховуються до університету на місця
державного замовлення на конкурсній основі за наявності сертифікатів Українського центру
оцінювання якості освіти відповідно до обраного напряму.
Підготовче відділення для іноземних громадян: протягом роботи
підго тов чо го відділен ня одер жа ли
підготовку з української та російської
мов, математики, фізики, хімії, економіки,
еко номічної
ге о графії,
біології, країнознавства та музичних
дисциплін понад 400 іноземних студентів із 18 країн світу (КНР, Південна
Корея, Ірак, Іран, Монголія, Єгипет,
Сирія, Конго, Республіка Гвінея, Чорногорія, Франція, Еквадор, Нігерія,
Ту реч чи на, Ве не су е ла, Но ва Зе ландія, В'єтнам, Туркменістан та ін.),
які за раз успішно на вча ють ся в
різних вищих навчальних закладах
України, зокрема міста Києва.
Прийом документів на навчання на
ФДО для громадян України – з 1 вересня. Початок занять – з 1 жовтня.
Прийом документів на навчання на
ФДО для іноземних громадян – з 15
травня. Початок занять – з 1 вересня.
Навчання на факультеті доуніверситетської освіти – істотна
допомога і запорука успіху слухачам під час вступу до нашого
університету!

Підготовка здійснюється до зовнішнього незалежного тестування в
Українському центрі оцінювання якості освіти і до випускних
атестаційних випробувань: з математики, української мови та літератури,
фізики, хімії, іноземної мови, географії.
Контактна інформація:
тел. факультету доуніверситетської освіти
(044) 287394392, 289367313
тел. підготовчого відділення для іноземних громадян
(044) 287396393, 289302312

Факультет
доуніверситетської освіти
НУХТ здійснює підготовку
слухачів до обов'язкового
незалежного тестування та
підсумкової атестації, для
чого здійснює забезпечення
навчального процесу
навчальнометодичною
літературою, впроваджує
нові технології навчання.
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НАШ ДЕВІЗ –
УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ!
ФАКУЛЬТЕТ АВТОМАТИЗАЦІЇ І КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
Неможливо сьогодні уявити сучасне
виробництво без високого рівня
автоматизації і комп'ютеризації всіх його ділянок.
www.acs9nuft.kiev.ua

Оскільки харчова промисловість,
до складу якої входять десятки тисяч
підприємств різно манітно го про філю, є одною з провідних в Україні,
то впро ва д жен ня новітніх інфор маційних технологій та сучасних систем уп равління тут відбу вається
особливо інтенсивно.
Для вирішення цих завдань потрібні фахівці з напрямів "Автоматизація, комп'ютерно інтегровані техно логії" та "Комп'ютерні науки",
підготовку яких здійснює факультет
"Автоматизації і комп'ютерних систем" за освітніми рівнями: бакалавр –
спеціаліст або магістр.
Лабораторії факультету оснащені
сучасними комп'ютерами, а також
найкраще серед вищих навчальних
закладів України мікропроцесорними
контролерами. Устаткування для навчальних лабораторій кафедр надали
лідери в галузі мікропроцесорних
технічних засобів автоматизації –
фірми Schneider Electric, Mitsubishi,
Siemens, VIPA, OBEH, Мікрол та інші.
Основними напрямками майбутньої професійної діяльності студентів,
які навчаються за спеціальністю "Автоматизоване управління технологічними процесами" є робота в царині створення та експлуатації систем автоматизації технологічних процесів, установок та агрегатів, які забезпечують підтримку обраного режиму функціонування.
Фахівці спеціальності «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси
та виробництва» зорієнтовані на розроблення та експлуатацію комп’ютерно-інтегрованих систем управління з використанням інтелектуальних
підсистем
підтримки
прийняття
рішень на основі баз даних та знань і
систем управління ними.
У рамках спеціалізації «Автоматизоване управління бізнес-процесами
підприємства» готують фахівців, які
володіють методами автоматизації
виробництва, комп’ютерними технологіями, сучасними методами системного підходу: технологічним трансфеКонтактна інформація:
тел. деканату факультету
(044) 289350352
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ром, системною інтеграцією, реінжинірінгом бізнес-процесів, поглиблено
вивчають цикл дисциплін економічного
напрямку.
Для напряму «Комп’ютерні науки»
також відкрито магістерську підготовку за
спеціальністю «Комп’ютерний екологоекономічний моніторинг». Ця спеціальність передбачає аналіз складних еколого-економічних, технічних та соціально-економічних систем, а також
керування ними на основі сучасних
інформаційних технологій та засобів
телекомунікації.
Факультет готує фахівців на рівні
світових вимог, які цілком підготовлені до роботи у комп'ютерних
відділах промислових підприємств,
наукових, конструкторських, проектних організаціях, комерційних фірмах
та банківських установах, здатних застосувати сучасні інформаційні технології, засоби та програмні пакети
моделювання і проектування. Фахівець може працювати розробником ІТ
систем, спеціалістом по експлуатації
та супроводженню програмного забезпечення, інженером програмістом, аналітиком комп'ютерних систем, WEB спеціалістом, адміністратором баз даних, адміністратором систем, інженером автоматизованих систем керування виробництвом, прикладним програмістом.
Випускники всіх спеціальностей
факультету мають дуже добрі перспективи працевлаштування на престижну, високооплачувану роботу,
оскільки їх кваліфікація має універсальний характер.
Потреба в спеціалістах напряму
"Комп'ютерні науки" настільки велика, що студенти вже на старших курсах починають працювати в різних організаціях і фірмах, поєднуючи навчання і роботу за обраним фахом, що
сприяє поглибленню практичної
підготовки зі спеціальності.
Тож запрошуємо всіх, хто прагне
здобути якісну, конкурентоспроможну освіту, вступати на наш факультет!
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МАЙБУТНЄ – ЗА
БІОТЕХНОЛОГІЯМИ!
ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ
У харчовій промисловості важливо не просто
виготовити продукт, а й забезпечити максимальну
стабільність його біологічної цінності та споживчих
якостей упродовж тривалого періоду.
Правильний вибір освіти – це сенс
життя. Факультет біотехнології та екологічного контролю має право вважати себе повноправним учасником
процесу створення національної інженерно технічної еліти нашої країни. На
факультеті працюють дві випускові кафедри, які здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів за новітніми
спеціальностями напрямів "Біотехнологія" та "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування".
Мікробіологічний контроль і санітарія харчового виробництва – це, насамперед, захист продукту від псування, захист здоров'я споживачів,
захист іміджу торговельної марки, а
отже – захист прибутку компанії.
Кафедра біотехнології і мікробіології вперше в Україні почала здійснювати підготовку бакалаврів та магістрів за спеціалізацією "Мікробіологія
харчових виробництв" у рамках спеціальності "Промислова біотехнологія"
освітньо про фесійно го напряму
"Біотехнологія".
Спеціальність "Промислова біотехнологія" покликана забезпечувати
кваліфікованими кадрами промислові
виробництва вітамінів, ферментів, антибіотиків, амінокислот, харчових продуктів лікувально профілактичної дії,
науково дослідні організації, які займаються такими перспективними напрямами біотехнології як створення пептидних та амінокислотних конструкцій,
трансгенних мікроорганізмів, рослин і
тварин, розроблення композитних матеріалів, що поєднують хімічні речовини
та біомолекули, розроблення інженерних конструкцій із застосуванням
біомолекул (біосенсори, біоелементи
для кібернетики тощо).
Спеціальність "Фармацевтична біотехнологія" орієнтована на забезпечення кваліфікованими кадрами переважно фармацевтичної промисловості. Досягнення біотехнології використовуються при створенні фармацевтичних препаратів останнього по-

коління: вакцин, імуномодуляторів,
вітамінних, ферментних, пробіотичних, антибіотичних та багатьох інших
препаратів медичного призначення.
Національний університет харчових
технологій – єдиний в Україні вищий
навчальний заклад, який має ліцензію
на підготовку фахівців за спеціальністю "Екологічний контроль та аудит". Наші студенти вивчають дисципліни, які дозволять отримати екологічну освіту сучасного європейського рівня. До них належать: екологічний
аудит, екологічне право, стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності, екологічна біотехнологія, моніторинг довкілля, організація управління в екологічній
діяльності тощо.
Майбутні фахівці одержують знання
з дисциплін екологічного напряму на
основі сучасних міжнародних стандартів ISO 9 000, ISO 14 000; систем
керування безпекою харчових продуктів НАССР тощо. Успішна підготовка студентів у цьому напрямку набуває особливого значення в умовах,
коли Україна виходить на міжнародні
ринки, що передбачає можливість
здійснення спеціалістами ефективного екологічного контролю та аудиту
підприємств.
Випускники нашого факультету користуються значним попитом у різних
галузях народного господарства. Вони працюють в органах державного
управління: Міністерстві екології та
охорони навколишнього середовища,
Державному департаменті продовольства, Державному управлінні екології та природних ресурсів; в установах, які здійснюють екологічний контроль та аудит підприємств будь якого профілю; у Всеукраїнській екологічній лізі; на сучасних підприємствах харчової промисловості; в
міських та районних санепідемстанціях; фірмах екологічного профілю; в
науково дослідних установах та навчальних закладах тощо.

www.btec.com.ua

Контактна інформація:
тел. деканату факультету
(044) 287391323
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ДОСТУПНА
ФІЛОСОФІЯ
БРОДІННЯ
ФАКУЛЬТЕТ БРОДИЛЬНИХ,
КОНСЕРВНИХ І ЦУКРОВИХ ВИРОБНИЦТВ
Факультет бродильних і цукрових виробництв – один із провідних факультетів України з підготовки фахівців напряму "Харчові технології та інженерія".
Основні дисципліни, що вивчаються під час навчання:
â за освітньо кваліфікаційним
рівнем "бакалавр": іноземна мова (за
професійним спрямуванням); вища
математика; фізика; хімічні основи харчових технологій; інформатика та
інформаційні технології; процеси і апарати харчових виробництв; стандартизація, метрологія, сертифікація та управління якістю; загальні технології
харчової промисловості, технологія галузі, проектування підприємств галузі,
технологічне обладнання галузі та ін;
â за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст": моніторинг і логістика виробничих процесів галузі; інноваційні технології галузі, енерго- і
ресурсоощадні технології, експертиза харчових продуктів, експлуатація
технологічного обладнання
â за освітньо-кваліфікаційним
рівнем "магістр": інтелектуальна
власність; біологічно-активні речовини в харчових технологіях; оптимізація технологічних процесів галузі;
математико-статистичні методи
досліджень; раціональне водовикористання; теоретичні основи виробництва.
Студенти мають можливість проходити практику на найкращих підприємствах галузі. Серед них: акціонерні товариства "Оболонь"; "Славутич"; "Росинка"; "Рогань"; Київський
завод шампанських вин; об'єднання
"Кримрадгоспвинпром"; ПАТ "АК Київводоканал"; "Дніпропетровськводоканал"; ВАТ "Саливінківський цукровий
завод"; ВАТ "Шепетівський цукрокомбінат"; ВАТ "Дубнівський цукровий
завод"; ВАТ "Гнідавський цукровий завод"; ЧЗФ ЗАТ "Райз Максимко" ("Лохвицький цукровий завод") тощо.
На сьогоднішній день кафедра технології цукру і підготовки води єдина в
Україні, яка готує фахівців з вищою
Контактна інформація:
тел. деканату факультету
(044) 287394382
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освітою для роботи в цукровій та крохмалепатоковій галузях.
Випускники факультету працюють:
керівниками, начальниками змін та
цехів, начальниками відділів технічного
контролю, інженерами проектних організацій, науково дослідних інститутів
та викладачами вищих навчальних закладів у коледжах та технікумах усіх
рівнів акредитації, менеджерами, майстрами, головними та змінними техноло га ми, інже не ра ми тех но ло га ми,
завідувачами виробництв або лабораторій, інженерами хіміками, головними інженерами, директорами заводів.
Наші випускники можуть працювати в
акціонерних, приватних і спільних
підприємствах, науково виробничих
об'єднаннях, конструкторських, проектних і науково дослідних організаціях,
контрольно виробничих лабораторіях,
галузевих міністерствах і відомствах,
вищих навчальних закладах освіти.
Ви пу ск ни ки фа культе ту є ба жа ни ми спеціаліста ми на підприємствах
га лузі. Про це свідчить той факт, що
керівництво та ви робни чий пер со нал та ких гігантів вітчиз ня ної хар чо вої про мис ло вості, як пив за во ди
"Обо лонь", "Сла ву тич", "Ро гань",
"Ко лос", Ко сарсь ко го, Ла ди жинсь ко го спирт за водів, ви но робних за водів – "Кок те бель", "Та в ри да"
(Крим), "Таврія" (Но ва Ка хов ка), за водів шам пансь ких вин – Київський
"Сто лич ний", "Но вий Світ" (Крим),
Ар темівський (До нець ка область),
підприємство во допідго тов ки та
очи щен ня стічних вод ПАТ "АК
Київво до ка нал" та більшості цу к ро вих за водів одер жа ли дип ло ми у
на шо му на вчаль но му за кладі.
Студенти факультету беруть участь
у міжнародних наукових конференціях, Всеукраїнській студентській
олімпіаді з напряму "Харчова технологія та інженерія" та конкурсах студентських наукових робіт. Кращі студенти щорічно виїздять за кордон з
метою підвищення кваліфікації та
обміну досвідом.

спецвипуск, листопад 2012 р.
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ДЛЯ ТИХ,
ХТО МРІЄ ПРО
ВЛАСНИЙ БІЗНЕС
ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО9РЕСТОРАННОГО ТА
ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
За спеціальністю "Харчові технології" на факультеті здійснюється
підготовка фахівців, які вивчають питання реалізації та гармонізації вимог
до якості та безпеки харчових продуктів із української та європейської
кухонь; підвищення культури харчування різних верств населення, зростання активності громадян у реалізації своїх споживчих прав; розроблення рекомендацій з раціонального
харчування, які ґрунтуються на основі
новітніх наукових досягнень та сучасних соціальних тенденцій.
Посади, які займають випускники
спеціальності, після завершення навчання: ресторатор, керівник ресторану (закладу ресторанного господарства),
завідувач виробництва, дегустатор харчової продукції, директор контрольно виробничих лабораторій, консультант з якості та безпеки харчових продуктів,
викладач вищого навчального закладу.
За спеціальністю "Готельна і ресторанна справа" на факультеті здійснюється підготовка фахівців з менеджменту і організації обслуговування
в готелях та ресторанах, для забезпечення сучасного готельно ресторанного бізнесу, як частки сфери гостинності,
яка розвивається швидкими темпами.
Студенти вивчають систему роботи готельного і ресторанного бізнесу, організацію екскурсійної діяльності, готельного господарства, транспортного
обслуговування, логістику тощо.
Посади, які займають випускники
спеціальності, після завершення навчання: керівник ресторану (закладу
ресторанного господарства) або готелю, ресторатор, менеджер ресторану
або готелю, фахівець з гостинності, організатор готельної і ресторанної діяльності, фахівець із конференц сервісу,
фахівець із організації дозвілля та санаторно курортної справи, викладач вищого навчального закладу.
За напрямом підготовки "Туризм", у
т.ч. за спеціалізаціями "Винний туризм"
та "Міжнародний туризм" на факультеті
здійснюється підготовка фахівців для

організаційно управлінської, господарської, комерційної, інвестиційної та
науково дослідної діяльності у сфері
туризму.
Студенти вивчають організацію
діяльності туристичних підприємств,
туристично рекреаційний потенціал
регіонів України та світу, організацію
екскурсійної діяльності, музеєзнавство, економіку та менеджмент туристичного бізнесу тощо.
Посади, які займають випускники
спеціальності, після завершення навчання: фахівець з організації
дозвілля, екскурсознавець, туризмознавець, викладач вищого навчального
закладу, професіонал з організації
діяльності туристичних агентств та
бюро подорожей.
Переваги навчального процесу на факультеті: на кафедрах факультету працюють 72 викладача, серед яких: 11 докторів наук, професорів, 56 кандидатів наук, доцентів. Студенти набувають знання
у 6 навчальних лабораторіях факультету,
7 спеціалізованих класах, 5 комп'ютерних
класах. До послуг студентів факультету –
лабораторії готельної та ресторанної
інфраструктури, готельного і туристичного підприємства, технології харчування,
навчальний лабораторно виробничий
комплекс харчування та готельного
сервісу, лабораторія барної справи, лабораторія хімічної експертизи харчових
продуктів. Навчальним планом передбачено обов'язкове поглиблене вивчення
студентами двох іноземних мов. У процесі навчання студенти проходять три
види практики на найсучасніших підприємствах готельного і ресторанного
господарства, та кращих туристичних
фірмах і комплексах: InterContinental,
Premier Palace Hotel, President Hotel, Hyatt
Regency, мережі ресторанів "Козирна
карта" та "Мировая карта" тощо.
Студенти факультету є переможцями змаганнь і олімпіад різного рівня і
масштабу, беруть участь у міжнародних туристичних фестивалях (м.Анталія) та проходять стажування за
кордоном (Туреччина, Болгарія).

Контактна інформація:
тел. деканату факультету
(044) 287390315, 287394395
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ЕКОНОМІЧНИЙ ДРАЙВ –

ЦЕ ПО'НАШОМУ!
Ф А К УЛ ЬТ Е Т Е К О Н О М І К И І М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У
Випускники нашого факультету працюють на керівних
посадах підприємств харчової промисловості, в банківських
установах, у Кабінеті Міністрів України, Верховній Раді
України, у інших урядових організаціях, у Світовому банку.
Останнім часом все більшої популярності на ринку праці набувають
фахівці еко номічно го профілю.
Більше 22 тис. підприємств харчової
промисловості працюють в Україні і
на кожному із них є економічні служби, то му по тре ба у фахівцях еко номічного профілю зі знанням особли во с тей тех но логії ви роб ництва
хар чо вих про дуктів відчу вається
постійно.
На факультеті економіки і менеджмен ту Національ но го універ си те ту
харчових технологій готують високок валіфіко ва них фахівців еко номічного профілю з 1931 року.
Переваги навчання на факультеті
економіки і менеджменту:

â диплом державного навчального закладу ІV рівня акредитації;
â гарантовано висока якість навчання та набуття практичних навичок управлінської діяльності;
â орієнтація на компетентнісний
підхід у навчанні;
â поглиблене вивчення іноземної мови;
â

без пе рерв на
підготовка;

комп'ютер на

â одержання сертифікатів з вивчення дисциплін, які викладають
про фе со ри за кор дон них ви щих
навчальних закладів;

â цікаве і насичене подіями студентське життя.
Ви пу ск ни ки на шо го фа культе ту
пра цю ють на керівних по са дах
підприємств хар чо вої про мис ло вості, в банківських ус та но вах, у
Кабінеті Міністрів Ук раїни, Вер ховній Раді України, у інших урядових організаціях, у Світовому банку.
Навчання студентів здійснюється
у су час но облад на них ау ди торіях.
Контактна інформація:
тел. деканату факультету
(044) 289362300
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Фа культет має власні комп'ютерні
кла си, об'єднані у ло каль ну ме ре жу,
із до сту пом до ме режі Internet. Сту ден ти фа культе ту по глибле но вив ча ють іно зем ну мо ву. Для опа ну ван ня англійської мо ви на фа культеті є
три мультімедійні кла си, обладнані
су час ною аудіо та відео а п а ра ту рою, спеціалізо ва ний комп'ютер ний клас.
Вільне володіння іноземними мовами дає можливість зміцнювати та
по глиблю ва ти міжна родні зв'яз ки.
Студенти та викладачі беруть участь
у міжна род них кон фе ренціях. Фа культет підтримує наукові зв'язки з
провідними університетами Швейцарії, Польщі, Литви, Грузії, набуваючи наукового досвіду та удосконалюючи знання з іноземних мов.
Ак тив на
гро мадсь ка
ро бо та,
участь у спортивних змаганнях та в
ху дожній са модіяль ності за охо чується деканатом, тому у студентів
є можливість відвідати історичні та
культурні центри України разом із
наставниками академічних груп.
Навчання на факультеті економіки і
менеджменту здійснюється за новітніми методиками. Основу освітньої
програми підготовки економістів та
ме не д жерів скла да ють дис ципліни
гуманітарного, природничо наукового, загальноекономічного циклів та
циклів про фесійної та прак тич ної
підготовки.
Фа культет еко номіки і ме недж менту підтримує постійні зв'язки з
підприємства ми та ор ганізаціями.
За вдя чу ю чи на ла го д же ним зв'яз кам, факультет забезпечує студентів
місцями для проходження практики.
Кваліфікаційні роботи виконуються
на матеріалах діючих підприємств,
що дозволяє здійснювати діагностику, більшою мірою розуміти проблеми функціону ван ня підприємств і
розробляти рішення, спрямовані на
їх вирішення.
Ми завжди раді успіхам своїх
ви хо ванців та че каємо на но ве
поповнення талановитої молоді!

спецвипуск, листопад 2012 р.
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ЕНЕРГІЯ –
ДВИГУН ПРОГРЕСУ
Ф А К УЛ ЬТ Е Т Е Н Е Р Г Е Т И К И І Е Н Е Р Г О М Е Н Е Д Ж М Е Н Т У
Саме тут готують фахівців, які забезпечують
безпечне та економне виробництво,
транспортування та використання енергії.
Великі та малі міста, селища, усі
промислові підприємства не можуть
функціонувати без енергії, отже,
необхідні фахівці, які забезпечують її
безпечне та економне виробництво,
транспортування та використання.
Саме випускники факультету енергетики і енергоменеджменту є фахівцями широкого профілю з достатньою загальнонауковою, спеціальною, економічною та гуманітарною
підготовкою, які добре володі ють
комп'ютерною технікою та інформаційними технологіями і здатні швидко
адаптуватися до нових умов гос подарювання.
Фахівці зі спеціаль ності "Теп ло енергетика" набувають комплексної
підготовки з питань виробництва і
раціонального використання теплової
енергії в усіх галузях народного господарства. Вони працюють на промислових підприємствах, у проектних,
налагоджувальних і науково дослідних установах. Ці фахівці призначені
забез пе чу ва ти ор ганізацію, уп рав ління та контроль ефективного використання паливно енергетичних ре сурсів й ефек тив но го функціону ван ня енер ге тич них си с тем на під при єм ствах, про мис ло вих об'єднаннях, кон сал тин го вих та інжиніринго вих фірмах.
Фахівці зі спеціальності "Електротехнічні системи електроспоживання"
зайняті в галузях, пов'язаних із виробленням, розподілом і використанням
електричної енергії.
Вони працевлаштовуються на
підприємствах, у проектних, налагоджувальних і науково дослідних організаціях. Спеціалісти прогнозують,
планують, контролюють та аналізують
ефективність електровикористання
виробничих систем, втілюють у життя
програми енергозбереження, здійснюють інспекторську перевірку, експертизу і аудит.
Фахівці зі спеціальності "Енергетич ний ме недж мент" (на пря ми –
"Теплоенергетика" і "Електротехніка
та електротехнології") готуються до

професійної інформаційно аналітичної, організаційно управлінської та
адміністративно господарської діяльності, яка полягає у виборі варіантів
енергопостачання та енергоспоживання, бізнес плануванні, управлінні
проектами використання енергії,
дослідницькій діяльності з експлуатації, розроблення, впровадження,
модернізації та управління енергетичним обладнанням.
Сфера діяльності – системи виробництва, транспортування, розподілу,
перетворення та споживання енергії,
створення та реалізація програм і заходів з енергозбереження. Фахівець з
енергетичного менеджменту може
займати інженерні та керівні посади
на: промислових підприємствах, у
проектно конструкторських та наукових організаціях, підприємствах і організаціях житлово комунального та
сільського господарств, на об'єктах
водного та залізничного транспорту, у
різного роду фірмах, агенціях, асоціаціях та інших структурах; інші посади, однією з основних функцій яких є
управління енерговикористанням.
Фахівці зі спеціаль ності "Хо ло дильні машини та установки" готують ся до ек сплу а таційної, ор ганізаційної, про ект но кон ст рук торської діяльності на підприємствах, в організаціях і установах переробної і харчової та інших
галузей промисловості, де використовуються холодильні машини та уста нов ки, об лад нан ня та си с те ми
кон диціюван ня повітря. Ведеться
підготовка фахівців для роботи на
промислових підприємствах харчової про мис ло вості, а та кож на
підприємствах і в організаціях інших
галузей, що виробляють і використо ву ють штуч ний хо лод і кон диціоноване повітря.
Тож запрошуємо до нашого факультету молодих людей, які бажають отримати освіту за сучасними і вкрай необхідними Україні
спеціальностями!

Контактна інформація:
тел. деканату факультету
(044) 284332366
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ТЕХНІЧНА ОСВІТА –
УСПІШНЕ МАЙБУТНЕ
Ф А К УЛ ЬТ Е Т І Н Ж Е Н Е Р Н О Ї М Е Х А Н І К И Т А
ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Роботу підприємств завжди забезпечують
високоосвічені технічні фахівці, що володіють
інженерними знаннями технологічних процесів,
технічних засобів та систем управління.
Підприємства харчової, переробної, фармацевтичної та пакувальної
індустрії є високотехнологічними виробництвами, які оснащені сучасними
машинами та обладнанням. Ритмічну
роботу та стабільний розвиток цих
підприємств завжди забезпечують
високоосвічені технічні фахівці, що володіють інженерними знаннями технологічних процесів, технічних засобів
та систем управління.
Одержані уміння та навички
фахівців спеціальності "Обладнання
переробних і харчових виробництв"
дають можливість проектувати, конструювати технологічне обладнання;
розробляти і організовувати технологічні процеси оброблення деталей;
аналізувати умови і режими експлуатації обладнання; складати технічні
завдання на проектування технологічних ліній, цехів, заводів.
Майбутні фахівці зі спеціальності
"Облад нан ня фар ма цев тич них та
біотехнологічних виробництв" у процесі навчання отримують знання, які
розкривають питання будови, дизайну, дослідження і конструювання обладнання фармацевтичних, біотехно логічних ви робництв; мон та жу,
на ла го д жен ня, ек сплу а тації та йо го
ремонту.
Фахівці із спеціальності "Машини і
технологія паковання" здатні з використанням комп'ютерної техніки прово ди ти на укові досліджен ня опе рацій технологічних процесів паковання; проектувати нові пакувальні
дільниці, машини автоматичної дії,
виконувати модернізацію обладнання і реконструкцію цеху; створювати
нові технології паковання; організовувати надійну роботу автоматизованих потокових ліній; обслуговувати як
пакувальне обладнання, так і технологічне ус тат ку ван ня хар чо вих ви робництв; здійснювати інжинірингові
дослідження.
З кожним роком все гострішою стає
екологічна проблема негативного
впливу відходів виробництва на природу і людину. Значна частина відходів –
Контактна інформація:
тел. деканату факультету
(044) 289363318
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це тара і використана упаковка. Актуальним завданням в Україні є підготовка висококваліфікованих фахівців
спеціальності "Машини і резурсозберігаючі технології переробки упаковки" із розроблення та впровадження технологій і обладнання для екологоенергетичної і матеріальної рекуперації перероблення упаковки, виконання наукових досліджень операцій
переробки упаковки; розроблення нових технологій; проектування і створювання нових автоматизованих машин і
комплексів.
Навчальний процес на факультеті
здійснюється у сучасних аудиторіях та
спеціалізованих навчально наукових
лабораторіях, оснащених відповідним
обладнанням та приборами.
На факультеті створений комп'ютерний авторизований центр, у складі
якого сім комп'ютерних класів, підключених до Internet, де відбувається навчання найновітнішим методам автоматизованого проектування.
Випускники факультету працюють
на підприємствах різних форм власності, де обіймають посади керівників
(відділів, цехів, заводів), менеджерів
проектів, головних інженерів, механіків, інженерів конструкторів, фахівців із систем автоматизованого проектування, спеціалістів із технічного
аудиту, викладачів та наукових
співробітників.
Пра цев ла ш ту ван ня ви пу ск ників
фа культе ту відбу вається на про відних підприємствах різних га лу зей промисловості: ЗАТ "Оболонь",
ЗАТ "Сла ву тич", ВАТ "Га лак тон",
ЛГЗ "Хор ти ця", ВАТ "Київхліб",
КК "Roshen", КП "Росинка", ВАТ "Фармак", ЗАТ "Дарниця", ЗАТ "Київський
вітамінний завод", ЗАТ НВЦ "Борщагівський хіміко фар ма цев тич ний
завод", "Тетра ПакУкраїна", АТ "УкрПла с тик", АТ "Київський кар тон но паперовий комбінат", АТ "Ветропак", Гос то мильсь кий скло за вод,
"Інте ра г ро пак", "Інтер маш", "Ело пак", "Термопак" та багатьох інших.

спецвипуск, листопад 2012 р.
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ВИХОВУЄМО ЛІДЕРІВ!
Ф А К УЛ ЬТ Е Т О Б Л І К У,
ФІНАНСІВ ТА ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сотні тисяч підприємств працюють в Україні, і на кожному
із них є економічні служби: відділ маркетингу, бухгалтерія,
фінансовий відділ, планово-економічний відділ...
Тому, розуміючи вимоги ринку праці, факультет
орієнтований на підготовку конкурентоспроможних фахівців.
Фахівці з обліку, фінансів, маркетингу, управління персоналом користуються великим попитом на ринку
праці. Сотні тисяч підприємств працюють в Україні, і на кожному із них є
економічні служби: відділ маркетингу,
бухгалтерія, фінансовий відділ, планово-економічний відділ тощо.
У Національному університеті харчових технологій готують висококваліфікованих фахівців економічного
профілю вже понад 80 років.
Завдячуючи високому рівню викладання, розвиненій матеріально-технічній базі та застосуванню в навчальному
процесі інноваційних технологій навчання, факультет випускає спеціалістів
з високим рівнем знань, практичних
навичок та здатністю до самостійного
прийняття управлінських рішень.
Розуміючи вимоги ринку праці,
факультет орієнтований на підготовку
конкурентоспроможних фахівців, які
володіють фаховими знаннями, мають
безперервну комп'ютерну підготовку
протягом усього періоду навчання та
на достатньому рівні володіють
іноземною мовою. Такий підхід до
навчання забезпечує стовідсоткове
працевлаштування наших випускників.
Навчання студентів здійснюється за
трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями (ОКР): бакалавр, спеціаліст та магістр.
Факультет здійснює підготовку студентів за денною та заочною формами
навчання. Всі бажаючі можуть отримати другу вищу економічну освіту.
Випускники коледжів і технікумів
можуть навчатись за скороченим терміном, якщо напрям підготовки в технікумі та університеті збігаються (вступають на ІІІ курс факультету ОФПД).
Навчання студентів здійснюється у
сучасно обладнаних аудиторіях. Факультет має п'ять комп'ютерних
класів, об'єднаних у локальну мережу,
доступ до Internet. Студенти факультету поглиблено вивчають іноземну
мову. Для опанування іноземної мови
в розпорядженні студентів є три
мультимедійні класи, обладнані сучасною аудіо- та відеоапаратурою та два

лінгафонних кабінети. Вільне володіння іноземними мовами дає можливість зміцнювати та поглиблювати
міжнародні зв'язки. Студенти та викладачі беруть участь у міжнародних
конференціях, проходять стажування
та підтримують професійні зв'язки з
провідними університетами Франції,
Німеччини, Польщі, Болгарії, Росії,
набуваючи наукового досвіду та удосконалюючи знання з іноземних мов.
Цікаве дозвілля у поєднанні з серйозним навчанням забезпечує нашим
студентам незабутні студентські роки.
На факультеті діють команда КВК, танцювальні ансамблі сучасного та народного танцю, команда з танцювальної
аеробіки, вокальний ансамбль. Займаючись у спортивних факультетських
командах, можна розвинути свої спортивні здібності. Для наших студентів
гостинно відкривають двері музеї,
театри Києва. Активна громадська
робота, участь у спортивних змаганнях
та в художній самодіяльності заохочується деканатом. У студентів є можливість відвідувати історичні та культурні
центри України.
Випускники нашого факультету працюють на керівних посадах підприємств
різних сфер та галузей економіки
України, організаціях фінансового ринку,
у Кабінеті Міністрів, Верховній Раді
України та інших державних установах.
Переваги навчання на факультеті
обліку, фінансів та підприємницької діяльності:
â диплом державного навчального закладу ІV рівня акредитації;
â га ран то ва но ви со ка якість на вчан ня;
â мож ливість про фесійно го зро с тан ня;
â по глибле не вив чен ня іно зем ної мо ви;
â без пе рерв на комп'ютер на
підго тов ка;
â ціка ве і на си че не подіями сту дентсь ке жит тя.
Тож запрошуємо всіх бажаючих
приєднатися до нашої дружньої факультетської родини!

www.ofpd.kiev.ua

Контактна інформація:
тел. деканату факультету
(044) 287397301
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КУРС НА ІННОВАЦІЇ!
Ф А К УЛ ЬТ Е Т Т Е Х Н О Л О Г І Ї М ' Я С О 9 М О Л О Ч Н И Х Т А
ПАРФУМЕРНО9КОСМЕТИЧНИХ ПРОДУКТІВ
Факультет технології м'ясо-молочних та
парфумерно-косметичних продуктів – один із провідних
факультетів України з підготовки фахівців за напрямом
"Харчові технології та інженерія". Наші вихованці підготовлені
до інженерно-організаційної, науково-дослідної,
проектно-технологічної діяльності в ринкових умовах.
Молочні, м'ясні та олійножирові
продукти складають основу раціону
людей усіх вікових груп та користуються підвищеним попитом у населення. При цьому протягом останніх
років істотно змінилася асортиментна
політика – паралельно з традиційними
розробляються нові технології, а на їх
основі нові види продукції, в тому
числі оздоровчого і профілактичного
призначення. Впроваджувати їх у виробництво покликані випускники факультету технології м'ясо молочних та
парфумерно косметичних продуктів.
Факультет технології м'ясо молочних та пар фу мер но ко с ме тич них
продуктів – один із провідних факультетів України з підготовки фахівців за освітньо кваліфікаційни ми
рівня ми "ба ка лавр", "спеціаліст" і
"магістр" на пря му "Хар чові тех но логії та інженерія".
На базі спеціальності "Технології
зберігання, консервування та переробки молока" навчаються майбутні
фахівці зі спеціалізації "Технологія морозива". Підприємства з виробництва
морозива є високорентабельними, а
їх продукція користується значним попитом не лише на ринку України, а й в
країнах СНД, Чехії, Словаччині, Ізраїлю, Японії та ін. Кількість спеціалізованих підприємств щороку зростає, що
зумовлює велику потребу у висококваліфікованих фахівцях.
На базі спеціальності "Технології
жирів і жирозамінників" відкрито
спеціалізацію "Технології парфумерно косметичних продуктів". Ефірні
олії набули сьогодні широкого використання у парфумерії, косметиці,
медицині, побутовій хімії, харчовій
промисловості. Фахівцю в галузі їх
добування й використання відкриваються широкі можливості для застосування своїх знань та вмінь.
Наші вихованці підготовлені до
інженерно організаційної, науководослідної, про ект но тех но логічної
діяльності в ринкових умовах. Вони
вміють використовувати комп'ютерну
техніку для вирішення інженерно техКонтактна інформація:
тел. деканату факультету
(044) 289362355
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нологічних задач, здатні здійснювати
маркетингові дослідження, технохімічний та мікробіологічний контроль
сировини та готової продукції, визначати пріоритетні напрями розвитку
виробництва.
Ви пу ск ни ки фа культе ту успішно
будують свою кар'єру і плідно працюють на посадах головного інженера, головного технолога, директора
підприємства, начальника зміни, цеху, завідувача лабораторії, технолога, майстра, інженера хіміка приватних і спільних підприємств; працюють у науково дослідних і проектних
ор ганізаціях, у ви щих на вчаль них
закладах.
Фахову підготовку майбутні спеціалісти набувають на випускових кафедрах, які мають добре оснащені навчальні і науково дослідні лабораторії, комп'ютерні класи, локальну
комп'ютерну мережу із доступом до
Internet. Теоретична підготовка поєднується з набуттям практичних навичок на провідних підприємствах галузей промисловості: ТОВ "Глобинський
м'ясо комбінат", "Туль чин м'ясо",
ВАТ "Кременчукм'ясо", ВАТ "Шосткинський міськмолкомбінат", ВАТ "Галактон", ЗАТ "Київський маргариновий завод", ВАТ "Вінницький олійножировий комбінат" та багатьох інших.
Отримані знання дозволяють випускникам факультету бути конкурентноспроможними на ринку праці порівняно
із спеціалістами, що закінчили інші навчальні заклади з цих спеціальностей.
На кафедрах факультету ведеться
наукова робота з розроблення нових
та удосконалення існуючих технологій, створення прогресивних методів і способів виробництва. До цієї
роботи залучаються студенти, кращі з
яких за результатами науково дослідної роботи рекомендуються до
вступу у магістратуру, а потім –
аспірантуру, після закінчення якої вони можуть обіймати посади викладачів в нашому університеті або інших
закладах освіти.

спецвипуск, листопад 2012 р.

промінь

У ЗДОРОВОМУ ТІЛІ –
ЗДОРОВИЙ ДУХ!
Ф А К УЛ ЬТ Е Т Т Е Х Н О Л О Г І Ї О З Д О Р О В Ч И Х
ПРОДУКТІВ І ХАРЧОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ХХІ століття внесло істотні зміни в науку про харчування
та харчові технології. І пов'язані вони, передусім, із
виробництвом принципово нових харчових продуктів –
продуктів оздоровчого та профілактичного призначення.
На кафедрах факультету працює понад 40 викладачів, серед яких: дійсний
член Інженерної академії наук України;
академік Нью Йоркської академії наук,
лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки; стипендіат Президента України для видатних діячів науки; 5 докторів наук, професорів; 26
кандидатів наук, доцентів.
На факультеті функціонують 17 навчальних лабораторій, два технологічні
лабораторії, п’ять науково дослідних
лабораторій, два комп'ютерних класи.
Також до складу факультету входять
Центр оцінки якості сировини та готової продукції і Центр фізико хімічних
методів дослідження.
Спеціальність „Технологія харчових
продуктів оздоровчого та профілактичного призначення” є сьогодні найпопулярнішою як серед абітурієнтів, так і
роботодавців. Враховуючи специфіку цієї
спеціальності, до навчального процесу
залучаються провідні фахівці науководослідних інститутів АМН України:
Інституту ендокринології, Інституту токсикології, Інституту гігієни та медичної екології, Інституту харчування тощо.
Спеціальність „Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів”.
Сучасна харчова індустрія потребує
нових висококваліфікованих фахівців,
компетентних у розробленні досконаліших харчових продуктів, ефективніших
засобів правильного використання харчових добавок. Саме тому підготовка
фахівців з виробництва та використання
харчових добавок необхідна як у найближчі роки, так і в подальшому.
Спеціальність „Якість, стандартизація
та сертифікація” (магістерська програма).
Загальна тенденція захисту прав споживачів, підвищення якості продукції зумовлює необхідність у висококваліфікованих
фахівцях, здатних здійснювати комплексну експертну оцінку якості та безпеки
сировини, контролювати технологічний
процес виробництва промислової продукції за критичними контрольними точками, оцінювати якість та безпеку товарів,
виявляти та видаляти з ринку фальсифіковану та контрафактну продукцію, про-

гнозувати збереженість та гарантувати
безпеку споживання харчових продуктів з
метою задоволення потреб суспільства.
Фахівці спеціальності „Товарознавство
та торговельне підприємництво” здатні
здійснювати комплексну експертну оцінку якості та безпеки продукції, контролювати процес виробництва за критичними
точками, оцінювати якість та безпеку
товару, виявляти та видаляти з ринку
фальсифікат та котра факту продукцію.
Наші випускники знають і вміють:
â розробляти та створювати бази
продуктів оздоровчого харчування;
â ідентифікувати харчовий продукт,
відрізнити якісні продукти від неякісних, виявити фальсифікацію тощо;
â виробляти і застосовувати харчові
добавки без шкоди для здоров'я, контролювати технологічні процеси, визначати вміст харчових добавок та компонентів косметичних засобів у готовій
продукції;
â вирішувати проблеми підвищення
якості харчової продукції; забезпечувати створення, підготовку до сертифікації, розвиток систем управління
якістю на харчових підприємствах
відповідно до вимог міжнародних
стандартів ISO 9004;
â здійснювати стандартизацію нових
видів харчової продукції, сертифікацію
технологічних процесів та обладнання,
внутрішній аудит та самоінспекцію, акредитацію органів із сертифікації;
â підтверджувати відповідність продукції вимогам державної системи
сертифікації УкрСЕПРО.
â проводити експертну оцінку товарів, які надходять на ринок України зза кордону.
Випускники факультету працюють співробітниками митних лабораторій із безпеки та експертизи
харчових продуктів, товарознавця ми, у то му числі оз до ров чих
продуктів. Вони є майбутніми науковцями та вченими, фахівцями
ви со ко го рівня для всіх сфер
діяль ності вітчиз ня ної хар чо вої
промисловості.

Контактна інформація:
тел. деканату факультету
(044) 287398300
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ХЛІБ – УСЬОМУ ГОЛОВА!
Ф А К УЛ ЬТ Е Т Х Л І Б О П Е К А Р С Ь К И Х І
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБНИЦТВ
Споконвіку Хліб вважався виявом мудрості народної,
бо в ньому – злиття душевних і фізичних сил,
надій, умінь, сподівань.
Саме тому підготовка фахівців галузі здійснюється на
одному із найпотужніших факультетів в університеті –
технології хлібопекарських і кондитерських виробництв.
Наш факультет – це:

â більш ніж 1000 ний дружній студентський колектив із розвинутим самоврядуванням, науковими гуртками,
гуртками художньої самодіяльності,
спортивними секціями, необхідними
умовами для навчання, побуту та
відпочинку на оздоровчих базах
університету;
â ко лек тив про фесіоналів ви кла дачів та вчених, які забезпечують навчаль ний
про цес,
за сто со ву ю чи
новітні освітні програми та методики
навчання;
â
сучасні аудиторії, оснащені
комп'ютерні класи, навчально методичні кабінети, навчальні й науково дослідні лабораторії.
Серед викладачів факультету п’ять
академіків, член кореспондент УААН,
24 доктори наук та 70 кандидатів наук.
Навчальна та наукова робота сьогодні проводиться на чотирьох кафедрах факультету, а саме: кафедрі
технології хлібопекарських і кондитерських ви робів, тех но логії збе рігання і переробки зерна, а також
кафедрах фізики та філософії.
Для підви щен ня якості підго тов ки
фахівців, інте г рації на вчаль но го
про це су з ви робництвом пра цю ють
філії ка федр фа культе ту на під приємствах: ВАТ "Київмлин", Ми ронівський комбінат хлібо про дук тів, філії "Київкомбікорм" ЗАТ "Ком плекс Аг ромарс", ВАТ "Бо рис піль ський ек с пе ри мен таль ний комбі кор мо вий за вод", ДП ВАТ "Київ хліб"
хлібо комбінат №12 та у Дер жав но му центрі сер тифікації і ек с пер ти зи
зер на та про дуктів йо го пе ре робки
Міністер ст ва
аг ро про мис ло во го
ком плек су Ук раїни.
За відмінне на вчан ня, на уко ву ро бо ту та ак тив ну участь у гро мадсь ко му житті універ си те ту сту ден ти
от ри му ють Сти пендії Пре зи ден та
Ук раїни, Вер хов ної Ра ди Ук раїни,
пер со нальні сти пендії НУХТ та гро шові премії.

Контактна інформація:
тел. деканату факультету
(044) 287396391
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Навчаючись на нашому факультеті ви отримуєте можливість:
â здобути другу вищу освіту пара лель но на вча ю чись за іншою
спеціальністю на факультетах університету;
â пройти військову підготовку з
отриманням офіцерського звання;
â навчатися за кордоном;
â працювати в бібліотеці університету, яка налічує понад 1 млн.
200 тис. примірників;
â брати участь у Всеукраїнських
олімпіадах, міжнародних та Всеукраїнських наукових конференціях;
â щоденно працювати в комп'ютерному класі з необмеженим виходом
в Інтернет та оволодіти навичками
роботи з новітніми програмними
продуктами;
â відпочивати на березі Чорного
моря в університетському таборі
"Жемчужина";
â проживати в гуртожитку з
відповідними умовами для навчання і побуту.
Фа культет постійно підтри мує
зв'язки з відомими університетами
та науковими організаціями Німеччини, Болгарії, Румунії, Польщі, Росії,
Білорусії.
Випускники нашого факультету
працюють на керівних посадах
підприємств харчової та переробної
галузей: майстрами, змінними технологами, інженерами технологами,
начальниками цехів, завідуювачами
виробництв, завідувачами лабораторій, головними інженерами, директорами заводів. Наші випускники можуть працювати на державних і приватних підприємствах, у науково виробничих об'єднаннях, конструкторських, проектних і науково дослідних
організаціях, контрольно виробничих
лабораторіях, галузевих міністерствах і відомствах, вищих навчальних
закладах.

спецвипуск, листопад 2012 р.
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Коледжі і технікуми Національного університету харчових технологій
ВІННИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ
вул. Привокзальна, 44, м.Вінниця, 21100
тел.: (0432) 27 73 93; (0432) 27 37 76
сайт: www.vcnuft.vn.ua
u Обслуговування комп'ютерних
систем і мереж
u Організація виробництва
u Комерційна діяльність
u Виробництво жирів та жирозамінників
u Обслуговування та ремонт
автомобілів і двигунів
u Експлуатація теплотехнічного і
теплотехнологічного устаткування і
систем теплопостачання
u Монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
u Монтаж, обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
устаткування
ВОЛИНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
вул. Кафедральна, 6, м. Луцьк,
Волинська область, 43016
тел.: (0332) 72 61 63; (0332) 72 38 78
сайт: vtnuft.volyn.ua
u Розробка програмного забезпечення
u Обслуговування комп'ютерних
систем i мереж
u Туристичне обслуговування
u Готельне обслуговування
u Комерційна діяльність
u Бухгалтерський облік
u Фінанси і кредит
u Виробництво харчової продукції
ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
РЕСТОРАННОГО СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ
вул О.Сорохтея, 43, м. Івано-Франківськ, 76014
тел.: ( 0342) 23-10-75; (0342) 52-70-23
сайт: www. vpugsit.com.ua
u Комерційна діяльність
u Виробництво харчової продукції
u Організація туристичного обслуговування
КАМ'ЯНЕЦЬ3ПОДІЛЬСЬКИЙ
КОЛЕДЖ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
вул. Суворова, 2, м. Кам'янець!Подільський,
Хмельницька область, 32300
тел.: (03849) 2 32 96; (03849) 2 52 86
сайт: www.cfi.kp.km.ua
u Виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчо
концентратів
u Виробництво харчової продукції
u Консервування
u Бухгалтерський облік
u Економіка підприємства
u Фінанси і кредит
u Обслуговування програмних систем
і комплексів
u Експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
КЕРЧЕНСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ
КОЛЕДЖ
вул. Войкова 1, м. Керч, АР Крим, Україна, 98306
тел.: (06561) 6 75 97; (06561) 6 75 95
сайт: kerchpoliteh.narod.ru
u Економіка підприємства
u Обслуговування та ремонт обладнання
металургійних підприємств
u Технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях

u Монтаж і експлуатація

електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
u Виготовлення виробів і покрить із
полімерних матеріалів
КОЛЕДЖ РЕСТОРАННОГО
ГОСПОДАРСТВА
вул. Чигоріна, 57, м. Київ, 01601
тел.: (044) 529 89 55, 529 31 51
сайт: krg.org.ua
u Виробництво харчової продукції
u Виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів
u Ресторанне обслуговування
u Бухгалтерський облік
u Монтаж і обслуговування холодильно
компресорних машин та установок
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
КОЛЕДЖ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
вул. І. Пулюя, 42, м. Львів, 79060
тел.: (032) 234 26 08; (032) 263 62 61
сайт: www.ldkhp.com.ua
u Комерційна діяльність
u Бухгалтерський облік
u Експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
u Виробництво харчової продукції
u Виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів
u Бродильне виробництво і виноробство
u Готельне обслуговування
ЛЬВІВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ М'ЯСНОЇ ТА
МОЛОЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
вул. Бортнянського 30/32, м. Львів, 79039
тел.: (032) 233 20 35; (032) 233 23 00
сайт: ltmmp.shkola.lviv.ua
u Бухгалтерський облік
u Товарознавство та комерційна
діяльність
u Зберігання, консервування та
переробка м'яса
u Зберігання, консервування та
переробка молока
u Виробництво харчової продукції
ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
вул. Пушкіна, 56, м. Полтава, 36039
тел.: (05322) 7 45 18
сайт: www.ptxtnuht.pl.ua
u Зберігання, консервування та
переробка м'яса
u Зберігання, консервування та
переробка молока
u Виробництво харчової продукції
u Експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
u Монтаж, обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва
u Монтаж і обслуговування холодильно
компресорних машин та установок
СВАЛЯВСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ
КОЛЕДЖ
вул. Духновича, 6, м.Свалява,
Закарпатська область, 89300
тел.: (03133) 2 33 86; (03133) 2 20 88
сайт: www.stknuft.com.ua
u Бродильне виробництво і виноробство

u Виробництво харчової продукції
u Виробництво хліба, кондитерських,

макаронних виробів і харчоконцентратів
u Економіка підприємства
u Експлуатація та ремонт обладнання

харчових виробництв
u Монтаж і експлуатація

електроустаткування підприємств і
цивільних споруд
u Обслуговування комп'ютерних та
інтелектуальних систем i мереж
СІМФЕРОПОЛЬСЬКИЙ КОЛЕДЖ
вул. Гаспринського, 3, м. Сімферополь,
АР Крим, 95053
тел.: (0652) 51 81 85; (0652) 27 62 20
сайт: sknuft2008.narod.ru
u Бухгалтерський облік
u Обслуговування комп'ютерних
систем i мереж
u Експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
u Монтаж і обслуговування
холодильно компресорних машин
та установок
u Виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і
харчоконцентратів
u Бродильне виробництво і
виноробство
u Зберігання, консервування та
переробка м'яса
u Консервування
СМІЛЯНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
вул. Артема, 123, м.Сміла, Черкаська обл., 20702
тел.: (04733) 4 20 40; (04733) 4 50 02
сайт: www.stxt.smila.com
u Обслуговування програмних систем
і комплексів
u Розробка програмного забезпечення
u Обслуговування комп'ютеризованих
інтегрованих і робототехнічних систем
u Монтаж, обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва
u Експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв
u Технологія обробки матеріалів на
верстатах і автоматичних лініях
u Виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів i харчоконцентратів
u Виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
u Маркетингова діяльність
u Організація виробництва
СУМСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
вул. Пролетарська, 60, м.Суми, 40009
тел. : (0542) 61 05 21; (0542) 61 05 23
сайт: stpp.sumy.ua
u Виробництво цукристих речовин та
полісахаридів
u Обслуговування комп'ютерних
систем і мереж
u Монтаж, обслуговування засобів і
систем автоматизації технологічного
виробництва
u Виробництво харчової продукції
u Виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів
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Рівень акредитації – IV
Форма власності – державна
Ліцензія Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України АД № 041431 від 13.07.2012 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Перелік напрямів та спеціальностей ( НАПРЯМ
ФАКУЛЬТЕТ
АВТОМАТИЗАЦІЇ І
КОМП'ЮТЕРНИХ СИСТЕМ
АВТОМАТИЗАЦІЯ ТА
КОМП'ЮТЕРНО!ІНТЕГРОВАНІ
ТЕХНОЛОГІЇ
u Автоматизоване управління
технологічними процесами
u Автоматизоване управління
технологічними процесами
u Комп'ютерно!інтегровані
технологічні процеси і виробництва
(в т.ч. спеціалізація: Автоматизоване
управління бізнес!процесами
підприємств)
КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
u Інформаційні управляючі системи та
технології
u Комп'ютерний еколого!економічний
моніторинг

ропродуктів та цукрозамінників. Технології
крохмалю та крохмалепродуктів)
u Технології питної води та
водопідготовки харчових
виробництв
u Технології зберігання, консервування та переробки плодів та овочів

ФАКУЛЬТЕТ БІОТЕХНОЛОГІЇ
ТА ЕКОЛОГІЧНОГО
КОНТРОЛЮ
ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
u Екологія та охорона навколишнього
середовища
u Екологічний контроль та аудит
БІОТЕХНОЛОГІЯ
u Промислова біотехнологія
u Фармацевтична біотехнологія
u Екологічна біотехнологія та
біоенергетика

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І
МЕНЕДЖМЕНТУ
ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА
u Економіка підприємства
(в т.ч. спеціалізація: Економіка і право)
МЕНЕДЖМЕНТ
u Менеджмент організацій і
адміністрування
(в т.ч. спеціалізація: Інформаційні
системи в менеджменті)
u Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності
(в т.ч. спеціалізація: Менеджмент
митної системи)
МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

ФАКУЛЬТЕТ БРОДИЛЬНИХ,
КОНСЕРВНИХ І ЦУКРОВИХ
ВИРОБНИЦТВ
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ
u Технології продуктів бродіння і
виноробства
(в т.ч. спеціалізації: Технології солоду,
пива і безалкогольних напоїв. Технології
спирту, дріжджів і лікеро-горілчаних
напоїв. Технології вина)
u Технології цукру та полісахаридів
(в т.ч. спеціалізації: Технології цукру, цук-

ФАКУЛЬТЕТ ГОТЕЛЬНО3
РЕСТОРАННОГО
ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ
u Харчові технології
u Технології в ресторанному
господарстві
ГОТЕЛЬНО!РЕСТОРАННА СПРАВА
u Готельна і ресторанна справа
ТУРИЗМ
(в т.ч. спеціалізація: Винний туризм.
Міжнародний туризм)

ФАКУЛЬТЕТ ЕНЕРГЕТИКИ І
ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТУ
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА
u Теплоенергетика
u Енергетичний менеджмент
ЕНЕРГОМАШИНОБУДУВАННЯ
u Холодильні машини і установки
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЇ
u Електротехнічні системи
електроспоживання
u Енергетичний менеджмент

/ u Спеціальність / ( спеціалізація ))

ФАКУЛЬТЕТ ІНЖЕНЕРНОЇ
МЕХАНІКИ ТА
ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА
u Машини і технології паковання
(в т.ч. спеціалізації: Діагностика і
експлуатація пакувальних машин.
Промисловий дизайн паковань.
Логістика транспортно!технологічних
систем. Інжиніринг технологій і
технологічних систем паковання)
u Машини і ресурсозберігаючі
технології переробки упаковки
(в т.ч. спеціалізації: Діагностика і
експлуатація потокових ліній
переробки упаковки. Інжиніринг
систем збирання, сортування та
переробки упаковки.)
МАШИНОБУДУВАННЯ
u Обладнання переробних і харчових
виробництв
(в т.ч. спеціалізації: Комп'ютерні
технології проектування. Конструювання
обладнання харчових виробництв.
Обладнання цукрових заводів.
Обладнання хлібопекарських
виробництв. Обладнання бродильних і
спиртових виробництв. Обладнання
виробництв з перероблення м'яса.
Обладнання виробництв з
перероблення молока. Обладнання
виробництва біопалива. Технологічне
обладнання підприємств харчування та
торгівлі.)
u Обладнання фармацевтичних та
біотехнологічних виробництв

u Технології зберігання, консервування

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ
М'ЯСО3МОЛОЧНИХ ТА
ПАРФУМЕРНО3КОСМЕТИЧ
НИХ ПРОДУКТІВ
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ
u Технології жирів і жирозамінників
(в т.ч. спеціалізація: Технологія
парфумерно!косметичних виробів)
u Технології зберігання,
консервування та переробки м'яса

ФАКУЛЬТЕТ
ХЛІБОПЕКАРСЬКИХ І
КОНДИТЕРСЬКИХ
ВИРОБНИЦТВ
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ
u Технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів та
харчоконцентратів
u Технології зберігання і переробки
зерна

та переробки молока
(в т.ч. спеціалізація: Технологія морозива)

u
u
u

u
u

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ,
ФІНАНСІВ ТА
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ФІНАНСИ І КРЕДИТ
Фінанси і кредит
ОБЛІК І АУДИТ
Облік і аудит
МАРКЕТИНГ
Маркетинг
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ТА
ЕКОНОМІКА ПРАЦІ
Управління персоналом та
економіка праці
Організація оптової та роздрібної
торгівлі

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ
ОЗДОРОВЧИХ ПРОДУКТІВ
І ХАРЧОВОЇ ЕКСПЕРТИЗИ
ТОВАРОЗНАВСТВО І ТОРГОВЕЛЬНЕ
ПІДПРИЄМНИЦТВО
u Товарознавство і комерційна діяльність
u Товарознавство та експертиза в
митній справі
u Якість, стандартизація та
сертифікація
ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ
u Технології харчових продуктів
оздоровчого та профілактичного
призначення
ХІМІЧНА ТЕХНОЛОГІЯ
u Хімічні технології харчових добавок
та косметичних засобів

Адреса: вул. Володимирська, 68 м. Київ, 01601. Тел./ф. приймальної комісії: (044) 289964900, тел. довідкової служби університету: (044) 287993933

Випускники коледжів і технікумів навчально9наукового комплексу
"Національний університет харчових технологій" можуть навчатися за
скороченим терміном підготовки, вступаючи на другий або третій курс
університету (залежно від напряму підготовки та форми навчання).
Детальніше щодо умов вступу можна дізнатися, зателефонувавши до
деканатів факультетів або до приймальної комісії університету.
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"бакалавр" – 4 роки (заочно – 4,5 роки);
— за освітньо9кваліфікаційним рівнем
"спеціаліст" на базі ОКР "бакалавр" – 1 рік;
— за освітньо9кваліфікаційним рівнем
"магістр" на базі ОКР "бакалавр" – 1 рік.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 83,
серія КУ, видане 15 березня 2003 року
Адреса:
01601, Київ, вул. Володимирська, 68
тел.: 287397343, 287394308
e mail: vrvd2010@list.ru
Віддруковано у Науково виробничій
фірмі "Славутич Дельфін", тел.: 406 74 41
Редакція не завжди поділяє думку
авторів публікацій.
За достовірність поданої інформації
відповідає автор.

