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ТДВ «Одеський завод 

мінеральної води «Куяльник»,

ПрАТ «Миргородський завод 

мінеральних вод», 

ПрАТ «Моршинський завод 

мінеральних вод «Оскар», 

завод мінеральної води ТОВ 

«Каховка», заводи фасованих вод 

і напоїв ТОВ «Кривоозерська

ПЗФ» і ЧМП ВФ «Панда», 

виробниче підприємство

«УкрКава», ЗАТ «Чумак», 

Інфоксводоканал, пивоварний

завод «Вееrmaster S.А» (м 

Бельци, Молдова), «Гормолзавод

№1» та інші підприємства.

Вітмарк-Україна (ТМ «Джаффа», 

«Соковита», «Наш сік»), ВАТ 

«Сандора», ВАТ «Одеський

консервний завод», ВАТ «Одеський

консервний завод дитячого

харчування», ВАТ «Еврика» (ТМ 

«Грядка бабусі»), ЗАТ «Чумак», 

корпорація «Рідна марка», ТОВ 

«Фрут Майстер Груп», «Кока-кола 

Беверіджис Україна ЛТД», а також

за кордоном в США - Нью-Джерсі, 

Вісконсн, SRL «Drosera», в Болгарії

- ООД «БулгарЛук», ООД «Крічімо

Фрукт».

Отримані теоретичні знання майбутні фахівці 

закріплюють під час проходження практики на сучасних 

підприємствах України і зарубіжжя: 



Майбутні випускники - це:

● Керівники підприємств харчової галузі.

● Головні технологи, технологи цехів з переробки

плодів і овочів.

● Технологи з водопідготовки на підприємствах з

виробництва фасованих питних і мінеральних вод,

напоїв, соків, горілки, пива та іншої продукції

харчової галузі.

● Оператори водопідготовки на круїзних лайнерах,

в ресторанних, готельних і спортивних комплексах.

● Завідувачі і працівники лабораторій промислових

підприємств та центрів контролю якості харчової

продукції.

● Проектувальники підприємств харчової галузі.

● Експерти-консультанти, менеджери з продажу

устаткування для очищення води та виробництва

харчових продуктів.

● Науковці, викладачі і співробітники закладів

вищої освіти.

«Знайди роботу по душі і ти

не будеш працювати жодного

дня у своєму житті»

Конфуцій
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