НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

У 2014 році Національний університет харчових технологій,
один з найкращих навчальних закладів України, який здійснює
підготовку фахівців для харчової промисловості та індустрії
гостинності, святкує своє 130-річчя!
Національний університет харчових технологій - потужний
навчально-науковий комплекс, до складу якого входять 12 факуль
тетів, 2 Інститути післядипломної освіти, 8 регіональних навчаль
но-наукових центрів та 13 технікумів і коледжів Одним з
наймолодших, прогресивних та новаторських в університеті є
факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, історія
якого розпочалася у 2011 році
На факультеті готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
навчаються творчі, ініціативні, мотивовані студенти з бажанням
стати готельєрами, рестораторами та керівниками туристичних
фірм. Підготовка здійснюється за 3 напрямами та З
спеціальностями:
Напрями
Спеціальності

підготовки
- Харчові технології
та інженерія

Технології харчування.
Технології в ресторанному
господарстві_____________

- І огельно-рссторанна
справа

Готельна і ресторанна
справа

- Туризм

Спеціалізація
«Міжнародний туризм» і
«Винний туризм»

НАЧ'онлль
х АйЧоВк

У Національному університеті харчових технологій вперше серед
навчальних закладів України розпочали підготовку спеціалістів з вин
ного туризму. Для забезпечення академічної мобільності та участі у
програмі подвійних дипломів провідних європейських університетів
започатковано навчання студентів напряму підготовки «Туризм»
англійською мовою та факультативне вивчення італійської мови.
Факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу є співзас н о ш іи к о м А с о ц іа ц ії сприяння розвитку винного та гастрономічного
туризму в Україні, президентом якої є ректор Національного універ
ситету харчових технологій, доктор хімічних наук, професор Сергій
Віталійович Іванов.
У 2012 році факультетом готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу вперше організовано Всеукраїнську науково-практичну
конференцію «Здобутки, проблеми та перспективи розвитку
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу», яка г платформою
для комунікації та налагодження контактів між представниками
індустрії гостинності, науковцями та студентами. У цьому ж році було
започатковано проведення Всеукраїнського кулінарного конкурсу за
участі відомих рестораторів та шеф-кухарів, які презентують своє
бачення майбутнього розвитку ресторанного бізнесу факультетській
спільноті та надихають молодь на втілення професійних ідей.
У 2013 році вперше в історії Національного університету харчових
технологій факультет розпочав співпрацю з бізнес-структурами.
Компанія «Торговий дизайн» надала повний комплект професійного
устаткування для організації технологічної лабораторії, а компанія
«Оріон.Груп» - лабораторії-броварш «Студентський Гамбрінус», ана
логічної якій не має жоден з вітчизняних вишів, що здійснюють
підготовку спеціалістів у готельно-ресторанній сфері. Крім того,
дирекція компанії «Торговий дизайн» прийняла рішення заснувати
іменну стипендію для студентів факультету та ініціювати проведення
майстер-класів від шеф-кухарів кращих ресторанів м. Києва у лабора
торії, яка моделює технологічний процес справжньої кухні ресторану.

Святкування Дня працівників харчової
промисловості

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД до кожного
СТУДЕНТА ГОЛОВНИЙ ПРИНЦИП
ВИКЛАЛА ЧІВ ФАКУЛЬТЕТУ!

Всеукраїнський кулінарний конкурс. Лабораторія
технології продукції ресторанного господарства
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новах індустрії rocTHHH ocTi:“ In te rC o n tu ie n ta l” ,“ P re m ie r P a la c e H o te l” ,
“President Hotel”, “Hyatt Regency”, “Radisson Blu Hotel”, “Київ”,
“Дніпро”, мережа ресторанів “Козырная карта” та “Мировая карта”.
Студенти вміло та вдало поєднують успішне навчання, плідну
наукову роботу, за результатами якої публікують статті у фахових і
зарубіжних виданнях, беруть активну участь у роботі міжнародних
та всеукраїнських наукових конференцій, спеціалізованих виставок,
культурному житті факультету та університету. Університетські
заходи, зло відбуваються завдяки злагодженій, відданій і натхненній

Факультет - переможець загальноуніверситетського
фестивалю "День факультету"
Факультет готельно-ресторанного та туристичною бізнесу - це
унікальний комплекс спеціалізованих навчальних лабораторій:
- лабораторія-ресторан «Фундуклс свськиіі трактир»,
- лабораторія-броварня «Студентський Гамбрінус»,
- дві лабораторії технології продукції ресторанного господарства,
- дві лабораторії теоретичних основ продукції ресторанного
господарства,
- лабораторія барної справи,
- комп'ютерний клас, оснащений сучасним програмним забез
печенням для управління готельно-ресторанними комплексами та
туристичними фірмами.
Факультет готельно-ресторанного та пуристичного бізнесу ви
різняється своєю орієнтованістю на здобуття професійних навиків,
що гарантує успішне кар’єрне зростання у майбутньому.
Студенти проходять стажування та практичну підготовку у
провідних готелях, ресторанах, туристичних центрах га інших уста-

співпраці студентської команди, не обходяться без страв, приго
тованих на «кухні факультету», пива, звареного у лабораторіїброварш, та якісної організації обслуговування Студентська рада
виступила ініціатором щорічного святкування Всесвітнього дня
туризму - і вже третій рік поспіль факультет є активним і незмінним
його організатором та ідейним натхненником.
Викладацькій колектив факультету - однодумці, які вивчають та
інтегрують інноваційні технології у навчальний процес. Так, у
закладах ресторанного господарства міста Києва з ’являється
новомодний тренд —молекулярна гастрономія, що враховує фізикохімічні перетворення під час приготування страв, а у навчальних
програмах магістрів з технології харчування та готельної і
ресторанної справи - нова дисципліна «Молекулярні технології
ресторанної продукції». Викладацький склад об’єднує спільне
прагнення підготувати професіоналів, мотивованих, цілеспрямова
них і здатних швидко адаптуватися до запитів ринку і постійно
зростаючих вимог споживачів, які реалізують себе не тільки в
улюбленій, а і престижній та високооплачуванііі сфері.
Факультет готелыю-ресгоранного та туристичного бізнесу с:
• європейським за своїм світоглядом,
• українським за своїм характером роботи,
• українсько-європейським у своє му освітньому підході

МИ ВИХОВУЄМО ЛІДЕРІВ НОВА ТОРТВ!
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