
Студенти під час виробничої екскурсії на підприємство-лідер серед 

українських виробників морозива АТ «Житомирський маслозавод» — компанія 

«Рудь». Вони ознайомилися з історіє створення та розвитку, техніко-

технологічним потенціалом найінноваційнішого в Україні заводу компанії «Рудь», 

технологією виробництва морозива. Студенти не лише ознайомилися з 

особливостями роботи підприємства харчової промисловості, а й насолодилися 

морозивом.  

   

 

Студенти ІІІ курсу спеціальності 014.07 Середня освіта (Географія) під час 

екскурсії на одному із 9 виробничих майданчиків компанії «Київхліб», яка є 

найбільшим столичним виробником хліба, хлібобулочних та кондитерських 

виробів. «Київхліб» вже понад 85 років утримує провідні позиції у галузі 

вітчизняного хлібопечення та є відомим виробником продукції не лише в Україні, 

а й за кордоном. 

    

  



Студенти під час виробничої екскурсії на найбільшій броварні Європи Прат 

«Оболонь». Студенти ознайомилися з особливостями роботи підприємства 

харчової промисловості, класичною технологією пивоваріння та як створюється 

улюблений напій дітей та дорослих «Живчик». 

 

  

 

Студенти на одному з найбільших підприємств Європи з випуску картонно-

паперової продукції ПрАТ «Київський картонно-паперовий комбінат». 

  

  



Студенти відвідали новітній комплекс ТОВ «Фармацевтичний завод 

„Біофарма“» (м. Біла Церква Київської обл.) провідної імунобіологічної 

фармацевтичної компанії України biopharma. Biopharma – перша компанія в 

Україні, яка почала виробляти медичні препарати з плазми донорської крові 

людини, використовуючи світову технологію «золотого стандарту» - 

вірусінактивація Солвент-детергентним методом, що дозволяє очистити 

імуноглобулін від вірусів, які можуть знаходиться в донорської крові. Також на 

підприємстві нині розробляють близько 30 нових лікарських засобів. 

Під час екскурсії вони ознайомилися з історіє створення та розвитку, техніко-

технологічним потенціалом найінноваційнішої підприємства фармацевтичної 

промисловості України, технологіями виробництва таблетованих лікарських 

препаратів та в ампулах, очищення плазми донорської крові людини. 

  

  

  
     



Під час екскурсії в музей телебачення України студенти знайомились з 

експозицією, програмами телеканалів UA: Суспільне мовлення, виробничими 

підрозділами, студіями телецентру, закадровою кухнею телебачення. 

              

   

 

 

  



Краєзнавча екскурсія студентів-географів за маршрутом Національний музей 

народної архітектури та побуту України (с. Пирогів) – Музей народної архітектури 

та побуту Середньої Наддніпрянщини (м. Переяслав) – м. Чернігів в рамках 

виконання студентського проекту «Культурна спадщина як ресурс сталого 

розвитку України» 

   

   

   

 

 


