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Проблема професійної орієнтації молодого покоління з кожним
роком стає більш актуальною і
важливою. Адже вибір майбутньої
професії людини - це її життєвий
Факультет технології м'ясо-мошлях і добробут, у певній мірі - її лочних та парфумерно-косметичних продуктів здійснює підготовку
доля.
Національний університет фахівців за напрямом 6.051701
харчових технологій - єдиний в "Харчові технології та інженерія" за
Україні вищий технологічний зак- освітньо-кваліфікаційним рівнем
лад освіти, що здійснює підготов- "бакалавр"; за спеціальністю "Техку висококваліфікованих фахівців нологія жирів і жирозамінників",
освітньо-кваліфікаційних рівнів "Технології зберігання, консерву"бакалавр", "спеціаліст", "магістр". вання і переробки м'яса", "ТехноМ'ясні, молочні та олієжирові логії зберігання, консервування і
продукти складають основу раціо- переробки молока" за освітньо-квану людей усіх вікових груп та ко- ліфікаційними рівнями "спеціаліст",
ристуються підвищеним попитом у "магістр".
населення. При цьому протягом
Фахову підготовку майбутні
останніх років істотно змінилася спеціалісти набувають на випускоасортиментна політика - паралель- вих кафедрах, які мають добре осно з традиційними розробляють- нащені навчальні і науковося нові технології, а на їх основі - дослідні лабораторії, комп'ютерні
нові види продукції, в тому числі класи, що підключені до локальної
оздоровчого і профілактичного мережі Internet. Студенти, магістранти та аспіранти мають змогу
призначення.
Так, в Національному універси- вивчати технології за допомогою
теті харчових технологій на факуль- напівпромислового обладнання,
теті технології м'ясо-молочних та проводити наукові дослідження.
парфумерно-косметичних продуктів Теоретична підготовка поєднуєтьготують фахівців, які підготовлені до ся з набуттям практичних навичок
інженерно-організаційної, науково- на провідних підприємствах хардослідної, проектно-технологічної чової промисловості.
діяльності в ринкових умовах. Вони
Науковці факульіГету та студенвміють використовувати комп'ютер- ти щороку публікують статті у фану техніку для вирішення інженер- хових і зарубіжних виданнях, отрино-технологічних задач, здатні мують охоронні документи (патенздійснювати маркетингові дослід- ти на винаходи і корисні моделі),
ження, технохімічний та мікробіоло- беруть активну участь у роботі
гічний контроль сировини та гото- міжнародних та всеукраїнських навої продукції, визначати пріоритетні уково-технічних конференціях та
спеціалізованих виставках.
напрями розвитку виробництва.

- брати участь у проведенні факультетських та університетських
вечорів.
Факультет пишається своїми
випускниками, які плідно працюють
на підприємствах м'ясних, олієжирових та парфумерно-косметичних
продуктів.
Серед вихованців факультету
Герої України: Генеральний директор ОДО "Луганськм'ясопром" Тетяна Молчанова, Голова Правління ПАТ "Миронівський хлібопродукт" Юрій Косюк.
На підприємствах м'ясної, молочної та олієжирової галузей України плідно працюють випускники факультету на посадах керівника підприємства, головного інженера, технолога, менеджера, начальника зміни або цеху, завідувачої лабораторії, майстра, інженерахіміка, експерта харчової продукції,
товарознавця, а також представників вітчизняних і закордонних
фірм-виробників та постачальників
обладнання, пакувальних матеріалів, інгредієнтів, санітарногігієнічних засобів, необхідних для
отримання доброякісної продукції.
Багато випускників факультету пов'язують своє майбутнє з науковою
діяльністю у науково-дослідних і
проектних організаціях, вищих навчальних закладах.
Навчання в НУХТ - гарантія якісної підготовки на базі останніх
світових досягненнях галузі, а також надійна перспектива працевлаштування, зумовлена заслуженим авторитетом університету і
високою кваліфікацією фахівців.
Переважна більшість випускників
розподіляється на підприємства
харчової промисловості. А студенти, які виявили схильність до наукових досліджень та отримали
диплом з відзнакою, рекомендуються до вступу в аспірантуру з
подальшим захистом дисертаційних робіт.
Факультет технології м'ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів Національного університету харчових технологій запрошує ініціативну і кмітливу молодь
на навчання для отримання освіти
за перспективними і вкрай необхідними Україні спеціальностями.

Ефективність навчання набагато в чому залежить від настрою
студента. Тому на факультеті велику увагу приділяють організації і
проведенню факультетських і університетських вечорів, конкурсів,
фізичному вихованню, спортивним
змаганням тощо, на яких кожен
студент може показати свої
здібності та розкрити таланти.
Студенти мають можливість
удосконалювати свою майстерність у чудовому спортивному комплексі під керівництвом кваліфікованих тренерів.
Не залишаються байдужими
студенти факультету до чужої долі,
про що свідчить їх участь у благодійних акціях. На факультеті активно працює рада студентського самоврядування.
Паралельно з навчанням на факультеті, студенти мають можливість:
- проживати в гуртожитку;
- здобути другу вищу освіту
(військову, економічну або з комп'ютерних технологій);
- користуватися науково-технічною бібліотекою;
- оздоровлюватись на базах
відпочинку на березі Чорного моря
та в Прикарпатті;
- займатися у спортивних секціях на базі спортивного комплексу;
- брати участь у науково@л«|.
дослідній роботі;
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