
спеціальність:

181 ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ

професійне спрямування:

ТЕХНОЛОГІЯ ПЕРЕРОБКИ 

ПЛОДІВ ТА ОВОЧІВ В АГРАРНОМУ БІЗНЕСІ



Знати хімію продуктів –

Ягід, овочів і фруктів,

Стати володарем  знань

Бути креативним, сміливим

І завжди необхідним

Щастя у  житті знайти

Допоможе , друже мій , 

Галузь  знань  і  спеціальность:

18 Виробництво та 
технології

181 Харчові технології



в галузях інженерної справи (технолог цеху, технолог 
заводу, технолог з інноваційних розробок, хімік-
технолог, технолог СЕС, технолог центру метрології, 
стандартизації і сертифікації, технолог-мікробіолог, 
технолог з реалізації інгредієнтів для виробництва 
консервованих продуктів, зав. виробництвом), 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
ВИПУСКНИКІВ ТА ПОДАЛЬШЕ 

НАВЧАННЯ
Фахівець має високий рівень практичної 
підготовки, спеціальні знання, поглиблену 
спеціалізовану фахову підготовку і може 
працювати на підприємствах, в закладах, 
установах та організаціях усіх форм власності 
відповідно до Національного класифікатора 
України «Класифікація професій» ДК 003:2010, 
таких як:



•начальник відділу (начальник зміни, 
начальник цеху, начальник виробничо-
технологічної лабораторії, начальник 
науково-дослідної лабораторії), 
•менеджер (менеджер з якості сировини, 
менеджер з закупівлі сировини та 
допоміжних матеріалів, менеджер з 
реалізації готової продукції, менеджер з 
сертифікації і безпеки готової продукції, 
менеджер з управління підприємством 
консервної промисловості),
• інженер-конструктор (начальник відділу 
проектної установи, головний спеціаліст 
проектної установи), 
•професіонали в галузі підготовки кадрів 
(викладач коледжу, викладач ВНЗ, 
молодший науковий співробітник, старший 
науковий співробітник, зав. лабораторією 
кафедри, провідний науковий співробітник)



Фахова і професійно 
орієнтована 

підготовка студентів 
здійснюється 

викладачами кафедри 
біоінженерії і води в 

сучасних лабораторіях





Практична підготовка здійснюється 
на кращих підприємствах України
(фірма Витмарк-Україна,
ВАТ “Сандора”, ТОВ “Фрут Майстер 

Груп”, “Кока-кола Беверіджіс
Україна ЛТД”, 
НВА «Одеська біотехнологія»,
ТОВ « Маріко»,  холдінг Agrofusion,  
ТОВ  «Щедро»,  

ВКП «Щедра Нива»,
м. Ридилів, Ровенська обл. , 
та інших). 



Потужні роботодавці

Агроф’южн – це українська вертикально-інтегрована група
компаній.

Вирощує та переробляє томати для виробників соків, 
кетчупів та томатних соусів в усьому світі.

Компанія розташована на півдні України в традиційному
томатному регіоні, і забезпечують всі цикли виробничої
діяльності: ми висіваємо насіння, вирощуємо розсаду в 
теплицях, культивуємо томати і переробляємо їх у 
високоякісну томатну пасту Інагротм.






