
Факультет «Інженерії та 
комп’ютерних технологій»

Діяльність факультету ІКТ 
спрямована на підготовку 
фахівців в області Інфор
маційних технологій та спе
ціалістів з обладнання 
переробних і харчових ви
робництв.

Випускника факуль
тету за на прямом підго
товка «Комп'ютери; нау
ки» працюють в області 
ГГ-тмвологій, які доско
нало володіють науками 
комп'ютерного напрямку і 
мажуть скли лаги гехніко- 
економічяе обгрунтування 
та технічне завдання, ство
рювати рекламний продукт 
и використання* методів 
комп’ютерного дизайну, 
проводити комп'ютерне 
проектування промислової 
проаукції. технологічних 
процесів.

Отримані знання квалі
фікаційного рівня «спеціа
ліст» дозволяють займатися 
комп'ютерними конструк
торськими розробками ви
робів машинобудування, 
систем но-тех нічним і про
грамним забезпеченням 
конструкторського процесу.

Магістр комп'ютерних 
наук набуввг літання сучас
них технологій ти Інстру
ментальних засобів роз
робки програмних систем: 
здатність я р  розроблення

його забезпечення інформа
ційних систем.

Випускники цього напря
му можуть працювати на по
садах: і кженер-прогрвмісг. 
інженер-конструктор 
комп’ютерних гистем: сис
темний адміністратор; ад
міністратор мереж; інженер 
відділу комп'ютеризації. 
иформааійж> аналітично

го. обчислювального цен
тру. ІІрашгвлапттуввння ви
пускників здійснюється на 
цідщикмстах і організаці- 
их різних галузей міста Ме

літополя та інших областей, 
в яких застосовуються ін
формаційні системи ти тех
нології.

Випускники факульте
ту за напрямом підготовки 
•Машинобудування» ара- 
цхяоть на проаснеловях і не- 
промислових, харчових та 
машинобудівних підприєм
ствах.

V бакалаврам готують
ся фахівці для професійно: 
діяльності в галузі модгр- 
ніаації. розробки та виго
товлення нових зразків тех 
нелогічного обладнанні) 
цлодовочаиих. харчових 
тя зернопврерибиих вироб
ництв. управління вироЛ-
НИЦТВОМ.

Спеціаліст, крім створен
ня та експлуатації окремих 
видів обладнання. на6\ 
ваг вмінь складати техніч
ні завдання те проекту вати 
технологічні лінії, цехи та

підприємства галузі, здій
снювати технічний аудит 
виробничих процесів, за
йматись загально інженер
ною проблематикою.

Навчання у магістратурі 
пер«*лб« чаї поглиблену на
вчальну те наукову підго
товку, яка забезпечу* глибо 
кі знання машин тв апаратів 
харчових виробництв те на 
вичхи ід практичного вико
ристання. Випускники да
ного иапряму підготовки 
можуть працювати на поса
дах: головний конструктор, 
головний інженер, началь
ник виробничих підрозді
лів.

Якісна підготов
ка фахівців забезюту- 
стьси високим рівнем 
кваліфікації ирофесорсько- 
н:і клала цьког» Ті
панчальнгн» нюміжного 
складу, в також достиг
нім рівнем матеріально-

технічного забезпечення на
вчального процесу.

Постійно впроваджують
ся в навчальний процес ноні 
комп’ютерні і телекомуні
каційні технологи.

На факультеті актив
но працює студентське са
моврядування. Робота 
органів студентського са
моврядування провадить
ся відповідно до направ
лень діяльності секторів: 
навчально-виховний. на
уковий. інформаційний, 
культурно-масовий, спор
тивний. соціальний.

Стулрнти факультету від
відують творчі колективи і 
колективи художньої само
діяльності при Центрі куль
тури тв дозвілля, активно 
шймаються у спортивних 
секціях.
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