Флагман науки

харчової промисловості
Сьогодні Національний університет харчових технологій
(НУХТ] — єдиний в Україні багатопрофільний вищий технічний
занлад освіти, у яному здійснюється підготовна висококваліфікованих фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів «бакалавр»,
«спеціаліст» і «магістр» із 4 4 спеціальностей та ЗО спеціалізацій д л я харчової, м'ясо-молочної, фармацевтичної і мікробіологічної промисловості, інших галузей агропромислового комплексу та харчового машинобудування нраїни. Н У Х Т входить до
когорти найпрестижніших вищих закладів освіти України.
Щороку ff університеті започатковується підготовка фахівців з нових спеціальностей і
спеціалізацій, диктована вимогами часу і науково обґрунтованим ставленням до проблем
харчування населення України. Молоді люди, враховуючи
кон'юнктуру ринку й стрімкий
розвиток харчової та переробної промисловості, свідомо роблять ставку на вишу освіту і
саме на наш Університет.
Навчання в НУХТ — гарантія
якісної підготовки, що базується на останніх світових досягнень галузі, а також добра перспектива
працевлаштування,
зумовлена заслуженим автори-

тетом університету і високою
кваліфікацією фахівців. Переважна більшість випускників
розподіляється на роботу за
умовами договорів з підприємствами. А студенти, які виявили схильність до наукових досліджень та отримали диплом з
відзнакою, рекомендуються до
вступу в аспірантуру.
НУХТ — заклад освіти, в якому створено замкнутий цикл
доуніверситетської, ступеневої
та післядипломної підготовки і
перепідготовки фахівців. До послуг студентів — науково-технічна бібліотека, що має понад
1 млн. 210 тис. примірників друкованих видань, їдальні та буфе-
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ти, студентські спортивно-оздоровчі табори у Кончі-Заспі та на
Чорному морі, студмістечко, яке
об'єднує шість гуртожитків, навчально-спортивний комплекс.
В університеті створені всі умови для творчого розвитку та фізичного удосконалення студентів. Працюють чисельні гуртки
художньої самодіяльності, творчі колективи, спортивні секції,
центр культурного та естетичного виховання. Професорськовикладацький колектив разом

пускових кафедрах факультету — технології м'яса і м'ясних
продуктів, технології жирів і
парфумерно-косметичних продуктів, технології молока і молочних продуктів, які мають
добре оснащені навчальні й
науково-дослідні
лабораторії,
комп'ютерні класи з новітніми
ЕОМ, локальну комп'ютерну
мережу з доступом до Internet.
На факультеті створені всі умови для занять фізичною культурою. Центр культурного та

з громадськими організаціями
докладуть усіх зусиль для підготовки висококваліфікованих
спеціалістів, здатних вирішувати найскладніші завдання,котрі
стоять перед економікою незалежної України.
Факультет технології м'ясомолочних та парфумерно-косметичних продуктів — один із
провідних факультетів України з підготовки фахівців за напрямком "Харчові технології та
інженерія" зі спеціальностей:
"Технології жирів і жирозамінників", "Технології зберігання,
консервування та переробки
м'яса", "Технології зберігання,
консервування та переробки
молока".
Фахову підготовку майбутні
спеціалісти набувають на ви-

естетичного виховання сприяє
розвитку творчих здібностей
студентів.^Свої таланти студенти можуть розвивати в гуртках
художньої самодіяльності: театральному,
танцювальному,
хоровому, в клубі веселих і кмітливих. Іногородні студенти забезпечуються місцями у гуртожитку
університетського
студмістечка. Молоді люди мають можливість пройти військову підготовку з присвоєнням офіцерського звання.
Студенти займаються науково-дослідною роботою за різними напрямами досліджень,
а кращі випускники продовжують навчання у магістратурі та
аспірантурі.
Навчання на факультеті поєднує фахову підготовку техно-

М'ясні технології світу

Професорськовикладацький
колектив
разом з громадськими
організаціями докладуть
усіх зусиль для підготовки
висококваліфікованих
спеціалістів

лога зі здобуттям практичних
знань та навичок на передових
підприємствах харчової галузі.
Заочна форма навчання на факультеті дає можливість працівникам промисловості, а також
випускникам середніх закладів освіти отримати освітньокваліфікаційні рівні бакалавр,
спеціаліст, магістр без відриву
від виробництва. На факультеті
організовано навчання за скороченим терміном для осіб, які
здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста. На базі спеціальності
«Технології жирів та жирозамінників» відкрито спеціалізацію
«Технологія парфумерно-косметичних виробів». На базі спеціальності «Технології зберігання,
консервування та переробки
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молока» навчаються майбутні
фахівці зі спеціалізацій «Технологія молочних консервів» та
«Технологія морозива».
Кафедру технології м'яса і
м'ясних продуктів представляє
завідувач, професор, доктор
с.- г. наук Пешук Людмила Василівна,
Кафедра технології м'яса і
м'ясних продуктів готує фахівців із напрямку 0517 «Харчові
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технологія та інженерія» за спеціальністю «Технології зберігання, консервування та переробки
м'яса» з 1967 року. Підготовка
ведеться за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр,
спеціаліст, магістр.
Кафедра сьогодні — це міцний сплав досвідченості і мудрості з молодим ентузіазмом. Це колектив однодумців,
об'єднаних спільним прагненням — підготувати незалежній
Україні висококваліфікованих
фахівців для м'ясної галузі харчової промисловості.
Напрацювання за останні
роки свідчать про створення
на кафедрі потенціалу для реалізації в НУХТ спільних із підприємствами галузі робіт із розширення власне українських
технологій у харчовій промисловості. Співробітники кафедри виконують роботи з госпдоговірної та державної тематик
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з напрямків: «Технологічні аспекти комплексної переробки
сировини при виробництві екологічно безпечних продуктів
загального і спеціального призначення», «Наукові і практичні
аспекти вдосконалення традиційних і розробка нових технологій м'ясопродуктів з нетрадиційної м'ясної сировини (оленя,
косулі, кабана, нутрії, страуса,
зайця, пернатої дичини) виробництва фаршевих і делікатесних
ковбасних і кулінарних продуктів та напівфабрикатів», «Розробка нових технологій комбінованих жирових продуктів для
оптимізації жирнокислотного
складу та забезпечення стабільності технологічних властивостей продукту», «Технологічні
аспекти комплексної переробки та використання вторинних
ресурсів.м'ясної галузі».
Щороку у березні кафедра є
співорганізатором Міжнародної
науково-технічної
конференції «Технічні науки: стан, досяг-

нення і перспективи розвитку
м'ясної, олієжирової та молочної галузей».
За останні п'ять років опубліковано 235 наукових статей,
захищено п'ять кандидатських
дисертацій, отримано 108 декларативних і 13 довгострокових патенти України. Викладачі
кафедри адаптують навчальний
процес до сучасних запитів виробництва. Підписання у 1999
році 29 європейськими країнами Болонської конвенції стало
основою докорінних перетворень у системі освіти єдиного європейського простору(надання
вищій школі загальноєвропейського характеру). Це вимагає
якісних змін як в організації навчального процесу, так і в ставленні студентів до навчання та
набуття професійної кваліфікації, яка дозволить відчувати
себе впевнено на ринку праці.
Вдосконалюються
навчальні
плани, щорічно переглядаються робочі програми навчальних

Щороку у березні кафедра
є співорганізатором
Міжнародної науковотехнічної конференції
«Технічні науки: стан,
досягнення і перспективи
розвитку м 'ясної,
олієжирової та молочної
галузей»
дисциплін, зміцнюється матеріальна база.
На кафедрі є чотири навчальні лабораторії, дві науково-дослідні лабораторії та кабінет
тваринництва, які забезпечені
сучасними приладами та обладнанням.
Під час навчання студенти
активно залучаються до науково-дослідної роботи, отримані результати обговорюються
на щорічних університетських
наукових конференціях для
молодих вчених, аспірантів і

Експерт успіху
м'ясопереробної промисловості, де всебічно розширяють та
закріплюють знання, отримані під час лекційних, лабораторних та практичних занять
в університеті. Кафедра технології м'яса і м'ясних продуктів постійно розширює перелік підприємств галузі, на базі
яких проходять стажування
студенти: ПрАТ «АПК-ІНВЕСТ»
(м. Донецьк), TOB «Глобинський
м'ясокомбінат»
(Полтавська
обл.), TOB «Тульчинм'ясо» (Вінницька обл.), ВАТ «Житомирський м'ясокомбінат», ЗАТ «Луганський
м'ясокомбінат»,
Миронівський МПЗ «Легко»
(Київська обл.), ПП «ВКіК»
(Кіровоградська
обл.), ПАТ
«Кренменчугм'ясо»
(Полтавська обл.), TOB «ЧПК» (Черкаська обл.), ВАТ «М'ясокомбінат
«Ятрань» (Кіровоградська обл.),
ВКФ «Укрпромпостач-95» (Київська обл.) та ін.

студентів «Наукові здобутки
молоді — вирішенню проблем
харчування людства у XXI столітті». Результати, які мають
практичне значення, впроваджуються на різних підприємствах. Найкращі наукові роботи рекомендуються до участі у
всеукраїнських конкурсах. Так у
2010,2011 pp. під керівництвом
проф.. Пешук J1. В. студенти Олег
Галенко та Олена Журавель
отримали дипломи за І та II місце на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт із
питань харчової промисловості
та переробки сільськогосподарської продукції за напрямком
«Технології зберігання, консервування та переробки м'яса», в
Одеській національній академії
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харчових технологій, а у 2012 —
студент Максим Рябовол отримав дипломі другого ступеня в
НУХТ. Науково-дослідна робота
студентів є обов'язковою складовою курсового та дипломного
проектування.
Важливий напрямок роботи
кафедри займає виховна робота зі студентами, у якій викладачі — наставники академічних
груп проводять бесіди, обговорення, зустрічі з питань навчання, внутрішньої і зовнішньої
політики держави, поведінки
в університеті та гуртожитку,
організовують екскурсії на підприємства харчової галузі.
Під час навчання студенти проходять практику на
провідних
підприємствах

Логічним завершенням навчання в університеті є захист
кваліфікаційних магістерських
робіт та дипломних проектів.
Доброю традицією на кафедрі
технології м'яса і м'ясних продуктів є підготовка внутрішньо
та міжкафедральних комплексних дипломних проектів, коли
до розроблення однієї реальної
комплексної теми залучаються
студенти різних спеціальностей: «Автоматизація управління
технологічним процесом», «Менеджмент організацій», «Обладнання переробних і харчових
виробництв», «Екологія та охорона навколишнього середовища», захист яких проходить безпосередньо на підприємствах.
Робота студентських колективів спрямована на виконання
спільної мети — розроблення
проекту будівництва або реконструкції певного виробництва. Виконані комплексні
проекти є більш наближеними
до практики, реальної економічної ситуації, комплексно
вирішують існуючі виробничі
проблеми. Студентам цікаво
працювати в таких колективах,
оскільки ця робота дає можли-
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вість розв'язувати в комплексі
взаємопов'язані питання — технології, економіки, механізації
та автоматизації виробництва,
екології. Доцільність виконання
таких проектів підтверджують
і виробничники — працівники
підприємств,
реконструкцію
яких розробляють студенти-дипломники.
На засіданнях ДЕК присутні
працівники різних виробництв,
що обумовлює більш тісний
контакт виробничників із науковцями і дає можливість забезпечити найбільш здібних
студентів робочими місцями за
спеціальністю.
На базі Полтавського та
Львівського
м'ясо-молочних
технікумів відповідно до наказу Міністерства освіти і науки
України № 62 від 14.02.2001 р.
створено у структурі НУХТ заочні факультети для підготовки
фахівців зі спеціальності «Технології зберігання, консервування та переробки м'яса».
Навчальний процес на ЗФ
НУХТ організований за навчальними планами та про-

грамами, розробленими та затвердженими
підрозділами
університету, із залученням
викладачів НУХТ і безпосередньо кафедри технології м'яса і
м'ясних продуктів.
В історію кафедри вписано
чимало славних сторінок, які
свідчать про визначний інтелектуальний рівень викладачів
і високий професіоналізм випускників, що працюють на підприємствах України.
Гордість кафедри — її випускники. Важко переоцінити той
вклад, що вносили і вносять у
розвиток харчової промисловості України випускники кафедри. Передусім, це люди, які свої
професійні знання, душу і серце
віддають на створення добробуту і достатку кожного мешканця
незалежної України.
Українська земля освятила
і вивела на шлях звершень випускників, якими пишається
кафедра — Герої України, генеральний директор корпорації «Луганськ
м'ясопром»
—Т.І. Молчанова та голова правління ЗАТ «Миронівський хлібо-

продукти Ю. Косюк, генеральний
директор ТзОВ «Кам'янецьПодільський птахокомбінат» —
Л.І.Борковська,
заступник
голови правління з виробництва ВАТ «Кременчукм'ясо» —
H. М. Ткаченко, зав. виробництвом ПП. Агротехспілка
«Україна» — С. О. Журавльова,
головний технолог TOB «Глобінський
м'ясокомбінат» —
I.Г. Нагарна, головний технолог
«Шаллер-Україна» — А.Г. Науменко, гол. технолог ЗАТ «Матімекс» — М.І.Соломчук, директор TOB «Житомирський
м'ясокомбінат» — Н.О. Клименко,
головний
технолог
TOB «Тульчинм'ясо» Карбовська О.М. та багато-багато інших.
Підсумовуючи сказане, є всі
підстави констатувати, що колектив кафедри живе повноцінним життям, чітко та ясно
вбачає свою перспективу, дружно працює над збагаченням колективного досвіду, розвитком
його добрих традицій.
Інформація надана
викладачами НУХТ
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