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Ді! навч·ають харчов·ОЇ експертизи і безпеки
~rо.' року виnqвниться 130 років із дня заснування Націонапьноrо у~іверtитету харчових тех·
з 'о. '.сер~JІ!
НОnоrІй; (НУ·ХТ)- nро'81Дкоrо вузу країни з nідrотовии високоиваліфіиоваиих сnеціапісrів для харчової

визначен н я

технологій для виробницт в а доб р о я кіс н ої , фі

І nромиtловmfУираїии та інших країн.

Одн іє ю з і складових освітньої дія л ьност і та
пе р е ва г

цього н авчального закладу є його

достатня академ і чна мобільність. Н УХТ інтен
сивно сп і вnрацює з технічними університета 
ми Н і м е ч чини, США, Ф ранції, Австрії , Поль щ і,
Болгарії; Словаччини та іншими, кількість яких
із кож н.йм роком зростає.
._На ц іонал ьний універси"!:ет харчових техноло
пи нинІl!JНЕЮГ6. року, прииматиме на навчання
сту,ценnв, .·,Мя" здоwtrя освітньо-кваліфікацій
ного"р~Вf.І.Sf :"БакаМfв!J,» Денної форми н,авчання

за нр~.~м. що · ~~ fу1ає ~~~шоr1в у Є-врощ напря

мом пщrЬтовки)рюЩЩ1~;~ «Технолоr1чна експерс

тиза,7а ~~зщ:~К~ХаР.Чqво1 п~:~одукції» ; квал1фіка
ц1я-~· iнcp:extcw, з кон'\р.олю .Ііка~ті ороду,кі.J,ії. · .

ПщrОТо:Вка· таких фаХ'івц1в зосереджена
на ' mпанн~х виз'НаЧЄння · показників яко.сті ·та

можливостей і викор и стання н а

практиці найбі л ьш ефектив н их та еко н омі чн их
зіоло гі чно безпечної,

безпеки сировини і готового продукту, ха
рактеристиці та виборі обладнання, вико

конкуре н тос п роможної

харчової продукції.

Університет запрошує абітурієнтів, які мають

ристання якого забезпечує найвищу якість

документ державного зразка про гюв11у. загал11ну

та матеріалів через впровадження на підпри
ємстві нового тех1:юлогічного обладнання, ви
користання. нових видів сировини, виявленні
відХйh!ЩЬ пщ:Jаметрів технологічного процесу,

вання для випускникіЕІ : підприємстеа: .хщ:нювої

та безпеку харчової продукції, підтвердженні
відпов ід ност._і продукту вимогам нормативної
документац11 або виявле н н1 помилок у техно
логічному процесі, що зумовлюють невідпо
відність, виявленні порушень обліку сировини

що в.щіШJа10~::ь на якість , безпеку про_цуt<LІіі,

розм~р-. ;гехнмолчнихза:rрат .1 . втрат, вихщ , к1н

цевііФ..rщо4укwj1 , ЕJ>1явnенн~ можливоі н еоблі

кован<ії чи фq-льсифікованої продукціі тощо.
ТехнолОпчна

експертиза

необхідна

10липня

для

середню освіту та сертифікати не. залежного про
фесійного тестування з.предметів: матем11т11~.
української мови та літератури (обов'язково), хі
мі1 або іноземної мови (за вибqром) .
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тарно-еnідІ,'!мі.одогічноr, 0 . наvл~у"ч1 ~C».1Tf:>QJJКV·1 ;:
цент.ри станда.ртизщ.1.ії, м.етр9лог,ії"тіі- сер•і1фі,
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