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Кафедра харчових технологій,  

готельно-ресторанного і туристичного 

сервісу ЧТЕІ ДТЕУ – це 



Кафедра харчових технологій,  

готельно-ресторанного і туристичного сервісу 

 здійснює підготовку бакалаврів  та магістрів 

за спеціальностями: 

▶Харчові технології 

▶Ресторанні технології та фуд-дизайн 

▶Ресторанні технології та бізнес 
 

Форми навчання: 

 Денна 

 Заочна 

 Денна скорочена 

 Заочна скорочена 



Перспективи працевлаштування випускників спеціальності 

«Харчові технології», «Ресторанні технології та фуд-дизайн»: 

 директор мережі закладів ресторанного 

господарства; 

 директор закладу ресторанного господарства; 

 директор ресторану (кафе, бару); 

 директор з виробництва; 

 директор кейтерингової компанії; 

 інженер-технологом; 

 топовим бренд-шефом; 

 авторами фуд-трендів; 

 су-шефом, шеф-кухарем, шеф-сомельє, шеф- 

барменом; 

 адміністратором закладу ресторанного 

господарства; 

 технологом закладу ресторанного господарства; 

 фахівцем з ресторанної справи; 

 організатором івент-заходів; 

 консультантом з виробництва; 

 шоколатьє; 

 кейтер’єром. 

Середня  

заробітна плата: 

від 8000 грн до 45000 грн  

відповідно до посади і  

досвіду роботи 



Матеріально-технічна база 
Кафедри харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного сервісу 

Лабораторія з організації  

готельного обслуговування 



Лабораторія з технології виробництва продукції 

ресторанного господарства та устаткування 



Лабораторія з технології напоїв і 

барної справи 



Школа кулінарного  
мистецтва та сервісу 

При кафедрі харчових технологій, готельно-ресторанного і туристичного 

сервісу  функціонують безкоштовні школи та гуртки для студентів ЧТЕІ ДТЕУ 



Школа кондитера 



Школа здорового способу життя 



Школа Бармена 



Фестивальна діяльність: 

Щорічний благодійний фестиваль-ярмарок «Свято гарбуза» 



Фестивальна діяльність: 

«FoodlandBukovina» 



«BEST COOK FEST – PODILLIA» 



Фестивальна діяльність: 

«FoodlandBukovina» 



Міжнародний кулінарний фестиваль 

«Оттоманська кухня» 
м.Харків 



«BestCookFest Kemalpasa Epad» 
Туреччина 



«BestCookFest» 



«Туристичні поїздки родини 

 ЧТЕІ ДТЕУ» 



«Закордонний туризм» 

Грузія, гора «Казбек» (льодовик Гергеті) 

Румуня, гора «Капра» 

Балкани, гора «Мусала» 

Греція, гора 

«Олімп» 



 

Освітні прграми 

 

Назва спеціальності 

Вступні 
випробування на  
державну форму  

навчання 

Вступні 
випробування на  

контрактну форму  
навчання 

«ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ»  

Харчові технології 

НМТ* 2022-2023рр.  

Мотиваційний 
лист 

«РЕСТОРАННІ 
ТЕХНОЛОГІЇ ТА ФУД- 

ДИЗАЙН» 
НМТ* 2022-2023рр. 

Вступні випробування у 2023 р.  
на базі ПЗСО 

*національний мультипредметний тест 


