ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ

на денній формі навчання за рахунок державного бюджету
УМОВИ ВСТУПУ- 2022:
НА БАЗІ 9-ти КЛАСІВ

НА БАЗІ 11-ти КЛАСІВ

 Для вступу за кошти державного або
місцевого бюджету вступники складають
індивідуальну усну співбесіду та подають
мотиваційний лист
 Для вступників, які претендують на
навчання
тільки
за
контрактом,
достатньо подати необхідні документи та
мотиваційний лист

 Для вступу за кошти державного або
місцевого бюджету вступники складають
вступне випробування (індивідуальна
усна співбесіда, чи сертифікати ЗНО
2019-2021р.),
чи
результати
національного
мультипредметного
тесту.

ТЕРМІНИ НАВЧАННЯ:

3 роки 5 місяців

2 роки 5 місяців
КВАЛІФІКАЦІЯ ЗА ДИПЛОМОМ:

фаховий молодший бакалавр з
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ПОДАЛЬШЕ НАВЧАННЯ:

Випускники КФК ТГРБ з дипломом фахового молодшого бакалавра можуть продовжити
навчання в стінах коледжу для здобуття ступеня бакалавра (магістра)
(за скороченим терміном) на базі:
ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
(колишній
Харківський державний університет
харчування та торгівлі)

Випускники за спеціальністю можуть
займати посади:

 технік-технолог з харчових технологій;
 шеф-кухар, кухар 5-го та 6-го розрядів,
кондитер;
 керуючий
(менеджер)
закладом
харчування;
 начальник виробництва (завідуючий
виробництвом)
в
закладах
харчування, супермаркетах;
 начальник
цеху
(бригадир)
в
закладі харчування, супермаркеті;
 майстер
виробничого
навчання
навчального закладу, навчально–
виробничого комбінату.

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ:

Фахові молодші бакалаври з харчових
технологій необхідні для чисельних закладів
ресторанного господарства різних форм
власності,
а
також
для
приватних
підприємств, супермаркетів, де здійснюється
виробництво
харчових
продуктів
та
напівфабрикатів.

Технік-технолог з харчових технологій це висококваліфікований спеціаліст
індустрії гостинності.

Технолог знає:
 все про ресторанний бізнес:
 наукові основи харчування;
 закони і правила кулінарного мистецтва;
 гостинність і культуру обслуговування.
Технік-технолог з харчових технологій - це:
! стабільність сьогодні;
! впевненість завтра;
! стабільність завжди.
ШИРОКИЙ ВИБІР ВАКАНСІЙ!!!

Матеріально-технічна база:

Викладання
професійно
орієнтованих
дисциплін проводиться в спеціалізованих
навчальних
кабінетах,
лабораторіях
затишних, сучасно обладнаних та методично
забезпечених.
До послуг студентів бібліотека, спортивна,
актова зали, їдальня, центр інформаційних
ресурсів.

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ
Бази практики та перші робочі місця:

Стажування за кордоном

Інноваційні технології навчання:

Відпрацювання практичних вмінь та навичок
проходить в готельно-ресторанних
комплексах та закладах харчування
Кривого Рогу.

Реалізація міжнародного співробітництва у
площині практичного навчання дозволила
студентам КФКТ ГРБ вдосконалювати фахові
компетенції у європейському форматі на базі
відпочинкових комплексів Польщі (з 2015 р.)
та Болгарії (з 2019 р.).
 вікторини знавців;
 проблемні лекції;
 майстер-класи;
 ділові та рольові ігри;
 лекції-конференції;
 практичні заняття на виробництві;

 семінари-презентації.
Професійний гурток «Смак»

Гурток «Смак» ставить своїм завданням:
 вивчати нові технології виробництва
кулінарної продукції;
 розробляти нові фірмові страви та
вироби;
 залучати студентів до науководослідницької пошукової роботи.

ФАХ ТЕХНІКА-ТЕХНОЛОГА З ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЗАВЖДИ АКТУАЛЬНИЙ
ТА БУДЕ ЗАТРЕБУВАНИЙ НА РИНКУ ПРАЦІ!

