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ерше у новому календарному
році планове засідання вченої
ради університету розпочалося
зі сумної звістки – протягом грудня,
січня й лютого пішли з життя низка
викладачів і співробітників університету, ректор А. Українець згадав їх
поіменно, й присутні вшанували їх
пам’ять хвилиною мовчання.
Далі прозвучали вітання на адресу
тих членів вченої ради, хто відсвяткував свої дня народження між засіданнями. Вчена рада привітала колег
оплесками.
Не обійшлося без традиційного вручення відзнак і дипломів про при своєння наукових ступенів і вчених
звань.
Почесну грамоту ректор вручив
завідувачу кафедри інформаційних
систем Валерію Самсонову.
Дипломи докторів наук отримали:
Дарія Басюк і Олександр Литвиненко,
кандидатів наук – Ольга Чернюшок і
Олександр Люлька. Дипломи про присвоєння вчених звань були вручені –
професора по кафедрі менеджменту
Віктору Ємцеву і доцента по кафедрі
без пеки життєдіяльності Наталії
Володченковій.
Далі засідання продовжилося відповідно до порядку денного, що був
оприлюднений головою ради і затверджений одностайно.
Підсумки зимової екзаменаційної
сесії підвів начальник навчальнометодичного управління, доцент В. Виговський. Він детально проаналізував
успішність студентів по всіх факультетах і по курсах, навів показники
абсолютної успішності й якісної успішності, зробив порівняльний аналіз із
результатами літнього семестрового
контролю, вказав на окремі, незначні
недоліки та запропонував заходи
щодо посилення навчальної дисципліни студентів. Питання якісної підготовки фахівців – пріоритетне для нашого колективу, тож доповідь начальника управління викликала значну
зацікавленість й жваве обговорення
членів вченої ради. Свої міркуван ня висловили: ректор університету
А. Українець, перший проректор В. Яровий, завідувачі кафедр А. Ладанюк і
С. Шульга. В їх виступах йшлося про
причини низької успішності окремих
студентів, шляхи підвищення якості
успішності, способи заохочення студентів до самостійної роботи.
Уже кілька років поспіль в університеті планується запровадити автоматизовану систему управління: створювалися робочі групи, збиралися пропозиції, вивчався досвід зарубіжних
вищих навчальних закладів. Нарешті
справа зрушилася з «мертвої» точки.
Щодо запровадження у нашому навчальному закладі модулів автоматизованої системи управління університетом доповіла заступник начальника
навчально-методичного управління,
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доцент Т. Янюк. Зокрема, присутні дізналися про придбання програмного
продукту «Деканат». Доповідач детально познайомила з модулями, з
яких він складається, – «навчальний
план», «навчальний процес», «ПС-кафедра», «ПС-студент», «ПС-розклад».
Фахівці навчально-методичного управління здійснили великий обсяг
робіт – до бази вже внесені всі навчальні плани, всі робочі програми, всі
викладачі й управління готове співпрацювати з деканатами. Проблема
виникла зі створенням бази студентських академічних груп, через розбіжності між інформацію, розміщеною у
системі ЄДБО і даними деканатів
факультетів, що пояснюється технічними неузгодженостями. Питання у
ході доповіді виникли у ректора, завідувача кафедри І.Ельперіна, деканів
факультетів С. Блаженка, Л. Манохи,
Н. Грегірчак, М.Маслікова. Прокоментували почуте перший проректор
В.Яровий і начальник навчально-методичного управління В. Виговський.
У підсумку було визначено, що до 25
березня на всіх кафедрах і у деканатах буде встановлене відповідне програмне забезпечення, а до 1 липня
2016 року запровадження автоматизованої системи буде повністю завершене. Наразі кафедри й деканати
факультетів спільно з навчально-методичним управлінням мають здійснити
попереднє тестування системи.
У цьому навчальному році запрацювала ще одна новація – дистанційне
навчання в університеті перейшло в
активну фазу й перестало бути частиною навчального процесу тільки у
філіях НУХТ, розташованих в регіонах
країни. Впродовж шести тижнів (з 11
січня до 19 лютого 2016 р.) студенти
університету навчалися в режимі дистанційного навчання, для чого попередньо була здійснена ґрунтовна підготовча робота – придбане необхідне

обладнання, розроблена онлайнплатформа, методичне наповнення,
викла дацький і допоміжний персонал кафедр пройшов відповідне
навчання. З 22 лютого протягом тижневого модульного контролю були
підведені підсумки, й аналіз результатів дистанційного навчання зробила
проректор університету з науковопедагогічної та виховної роботи, професор Л. Арсеньєва. Проблемами, з
якими довелося стикнутися, та недоліками, що були виявлені під час дистанційної форми навчання, поділилися та висловили пропозиції щодо його
удосконалення перший проректор В.
Яровий, проректор з наукової роботи
Т.Мостенська, декани факультетів
М. Масліков, Л. Маноха, начальник навчально-методичного управління В.Виговський, завідувачі кафедр С. Шульга, І. Ельперін, А. Ладанюк, Т. Пирог,
професор кафедри теплоенергетики і
холодильної техніки М. Прядко, голова студентської ради університету
В. Чикезов. У цілому було визнано, що
експеримент вдався і його результати
є задовільними, але ще є над чим
ґрунтовно попрацювати.
Наприкінці засідання розглянули
поточні питання. Зокрема, структурні
зміни в університеті. Вивчивши досвід
зарубіжних колег і врахувавши особливості формування державного замовлення на підготовку фахівців, з
метою збереження в університеті
цього напряму підготовки, адміністрація університету виступила з ініціативою створити на базі факультетів обліку, фінансів та підприємницької діяльності й економіки та управління підприємством навчально-науковий інститут економіки і управління, а кафедри
менеджменту і менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики
об’єднати в одну – кафедру менеджменту і адміністрування. Вчена рада
підтримала ці пропозиції.
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Наприкінці січня до університету
завітали фахівці Інформаційноаналітичного центру «Упаковка» і
Клубу пакувальників України. Вони
зустрілися з проректором університету з наукової роботи Тетяною
Мостенською та науковцями нашого навчального закладу – начальником науково-дослідної частини
Володимиром Зав’яловим, завідувачем Проблемної науково-дослідної лабораторії Валерієм Захаревичем, завідувачами кафедр –
машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Олександром Гаввою, хлібопекарських і кондитерських виробництв Володимиром Ковбасою, професором
кафедри технології м’яса і м’ясних
продуктів Василем Пасічним, начальником відділу організації і
комерціалізації науково-дослідних
робіт та трансферу технологій
Юрієм Резніченком.
Президент Клубу пакувальників України Валерій Кривошей ініціював цю
зустріч із метою поглиблення співпраці, зокрема, фахівець запропонував
об’єднати інтереси українських промислових підприємств і науковців у
царині розроблення і впровадження
нових технологій у виготовленні упаковки для харчових продуктів. Валерій
Миколайович наголосив, що наразі в
нашій країні досить велика кількість
підприємств має сучасне обладнання
й персонал, але потребує допомоги у
наукових розробках і дослідженнях,
які допомогли б вийти на нові технологічні рішення, могли б визначати взаємодію харчових продуктів із пакувальними матеріалами, бар’єрні характеристики, як впливають пакувальні
матеріали на властивості харчових
продуктів і навпаки тощо. Крім того,
часто закуповуючи пакувальні матеріали, представники підприємств не
мають достатньої підготовки й керуються лише питаннями ціни, не врахо-

ТОЧКИ ДОТИКУ
вуючи безліч фахових нюансів, у
результаті чого їх запаковані продукти
псуються швидше, ніж спливає термін
їх придатності, й лише потім розуміють,
що була використана не відповідна для
даного виду продукції упаковка.
Надзвичайно актуальні питання збереження харчових продуктів, нейтралізації шкідливого впливу на них оточуючого середовища, а також інноваційних пакувальних матеріалів – вже
не один рік у центрі уваги наших
науковців й знайшли відгук у учасників зустрічі. Вони активно підтримали пропозиції фахівців Клубу пакувальників щодо участі у низці інформаційних заходів, що пройдуть під
лозунгом SAVE FOOD (глобальна
ініціатива щодо скорочення продовольчих втрат і харчових відходів,
започаткована у 2011 р.).
Крім партнерства з просування
інноваційних розробок наших науковців, також обговорювалися питання
підготовки профільних спеціалістів у
нашому виші й започаткування нової
спеціалізації та створення відповідної
лабораторної бази. На завершення
зустрічі гості презентували розроб-
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лений ними інформаційно-пошуковий сайт «ПакІнфо», де завдяки зручному інтерфейсу, легко відшукати всі
профільні компанії, що працюють на
ринку України. Користування ресурсом безкоштовне.
Наступна зустріч запланована найближчим часом. А поки що науковці
університету готують свої пропозиції
щодо співпраці, доповіді для участі у
конференціях і семінарах та статті для
публікації у журналі «Упаковка».
Довідково. Клуб пакувальників
України – громадська некомерційна
організація, що об'єднує понад 80
виробників і споживачів пакувальних
матеріалів і устаткування, тари і упаковки; найбільші в Україні целюлознопаперові комбінати, виробників полімерної, скляної і металевої упаковки;
машинобудівні підприємства; вищі
навчальні заклади і науково-дослідні
інститути; консалтингові, рекламновидавничі та комерційні фірми; виставкові компанії. З 18 березня 1998 р.
Клуб пакувальників України є членом
Всесвітньої організації пакувальників
(WPO).
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ЯКІСТЬ ЗНАНЬ
ДЕМОНСТРУЄ
СЕСІЯ
Зимова сесія в університеті була організована та проведена згідно з вимогами чинних нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України, Положення про
організацію навчального процесу в Національному університеті харчових технологій та його відокремлених структурних підрозділах (п.10.5. Підсумковий контроль), відповідно
до графіку навчального процесу на поточний навчальний
рік, розкладу екзаменаційної сесії з урахуванням вимог,
передбачених навчальними планами підготовки фахівців.
Кафедрами та факультетами, разом із навчально-методичним управлінням була проведена необхідна робота з
підготовки до заліково-екзаменаційної сесії. Студенти були
забезпечені навчально-методичними розробками для підготовки до екзаменів, інформацією про організацію сесії; в
деканатах були підготовлені документи, необхідні для її
проведення, оприлюднені умови допуску до екзаменаційної
сесії; навчально-методичним управлінням були складені
розклади консультацій і екзаменів.
Оцінювання знань студентів під час зимової сесії здійснювалося переважно за результатами підсумкового модульного контролю.
Контингент студентів університету на 1 січня 2016 року
складав 7188 осіб денної форми навчання та 2769 осіб заочної форми навчання. Взяли участь у сесії 6871 студент денної форми навчання та 713 студентів-заочників. У цілому
абсолютна успішність склала 93,32 % за обома формами
навчання, а якісний показник – 73,62 %.
Показник абсолютної успішності студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії в середньому склав 87,4 %, а якісної - 72,68 %. Показник абсолютної успішності студентівбакалаврів коливається в межах від 75,40 % (факультет
інженерної механіки та пакувальної техніки, ІМПТ) до 99,31 %
(факультет економіки і управління підприємством, ЕУП).
Показники якісної успішності - в межах від 50,76% (ІМПТ) до
74,28 % (факультет хлібопекарських і кондитерських виробництв, ХКВ).
Аналіз зведених даних успішності студентів по курсах
свідчить, що успішність першокурсників університету (абсолютна успішність – 96,92 %, а якісний показник - 64,29 %) є
вищою, ніж у студентів другого третього та четвертого курсів і спеціалістів (якісна успішність відповідно – 56,85; 62,59;
62,48 і 50,39 %). Але студенти-магістри показали вищу
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якість підготовки – 72,78%, що свідчить про підвищення
рівня професійної свідомості випускників.
Розмір стипендіального фонду в цілому по університету
становить 72,00 %. Кількість відмінників, що отримують підвищену стипендію – 480 особи (10,95% від контингенту студентів, які навчаються за рахунок державного бюджету).
Звертають на себе увагу, як і в минулому році, нижчі
показники успішності в осінньо-зимовому семестрі студентів заочної форми навчання. Складали іспити 713 студентів.
Якість успішності склала – від 4,23 % (факультет автоматизації і комп’ютерних систем, АКС) до 62,75 % (факультет
бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю, БКВЕ), а абсолютна успішність від 84,03 % (ЕУП) до –
100 % (факультет технології м’ясо-молочних і парфумернокосметичних продуктів, ТММПКП) .
Загальна кількість відрахованих студентів усіх форм
навчання склала 164 особи, з них: за неуспішність – 76 осіб,
за особистою заявою – 67 осіб, за порушення умов договору – 21 особа. Відраховано 34 студенти денної форми
навчання, які навчалися за повною оплатою. Водночас кількість поновлених і переведених впродовж семестру студентів складає 55 осіб.
Стан професійної підготовки студентів має бути прерогативою для усіх підрозділів університету, тож на кафедрах і у
деканатах нагально необхідно звернути увагу на питання
навчальної дисципліни й поточної успішності, максимально
попрацювати над усуненням виявлених недоліків і упущень
при організації поточного та підсумкового контролю. Крім
того, слід посилити контроль за трудовою дисципліною
викладачів і навчальною дисципліною студентів, для чого
здійснювати систематичні перевірки проведення усіх видів
аудиторних занять, консультацій для студентів відповідно
до затвердженого графіка.
В. Виговський,
начальник
навчально-методичного управління
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ЕКПЕРИМЕНТ УДАВСЯ!
Не секрет, що щороку осіннє-зимовий період лягає тяжким фінансовим тягарем на навчальні заклади. Тож уже не
один рік наш колектив вишукує можливості для економного
та раціонального використання енергоносіїв. Пропозицій
було багато – переносити навчальний процес на літо, відправляючи взимку колектив у відпустки, а студентів – на канікули, робилися спроби зимові місяці віддати для проходження студентами практик. Проте ця ідея себе не виправдала,
оскільки багато профільних підприємств на повну потужність
працюють сезонно (з перероблення плодів і овочів, виноробні, цукрові), й взимку наші студенти втрачали можливість
опанувати весь технологічний ланцюжок – від прийому сировини до упаковки готової продукції, а отже практика більшою
мірою перетворювалася на профанацію. Тому цього року,
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вивчивши кращий світовий досвід, вирішили скористатися
дистанційною формою навчання, тим більше, що в університеті для цього є все необхідне – кадрове й методичне забезпечення, технічне обладнання, а головне – відкритість нашого колективу для новацій й усього прогресивного.
Тож із 11 січня по 19 лютого 2016 р. навчальний процес в
університеті здійснювався за дистанційною формою. З 22
лютого впродовж тижня підводилися підсумки, викладачам
і студентам було запропоноване анкетування щодо впровадження такої системи, її «плюсів» і «мінусів». Всю інформацію проаналізувала й доповіла вченій раді університету
проректор з науково-педагогічної та виховної роботи
Л.Ю.Арсеньєва. Пропонуємо до уваги читачів основні позиції цієї доповіді.
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ЛЮДИНА
ПЛАНЕТАРНОГО
МАСШТАБУ
На кафедрі вищої математики нашого університету відбулася знаменна
подія – кількарічна кропітка робота колективу кафедри щодо
увіковічення пам’яті фундатора кафедри, її першого завідувача
Володимира Можара завершилася урочистим відкриттям меморіальної
дошки на честь визначного вченого.
У святковій церемонії взяли участь перший проректор університету
Володимир Яровий, декани факультетів, завідувачі кафедр, викладачі,
співробітники університету, студенти й, звичайно ж, колектив кафедри
вищої математики у повному складі.
Відкрив урочисті збори нинішній
завідувач кафедри, професор
Михайло Мартиненко. Йому слово:
Кафедра вищої математики була
створена у 1930 р. одночасно із заснуванням Київського інституту цукрової
промисловості (КІЦП, нині – Національний університет харчових технологій). У цей час у Всеукраїнській
Академії Наук (ВУАН) працювала плеяда геніальних математиків – Д. Граве, М Кравчук, М. Крилов та ін., які
поставили математичну науку в
Україні на один рівень із найкращими
математичними школами світу і постійно готували науково-педагогічні
кадри для вищих навчальних закладів.
Одним із найталановитіших учнів академіка ВУАН М. Кравчука був Володимир Іванович Можар, і саме він
стояв на чолі становлення кафедри з
перших днів її заснування.
Це ім'я фактично більше півстоліття
не згадувалося в стінах нашого ВНЗ і
навіть більшість викладачів кафедри
математики майже нічого не знали
про цю обдаровану, мужню і чесну
людину.
Шляхом наполегливих і тривалих
досліджень (робота в архівах СБУ, зустрічі з родичами та інше) нам вдалося
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знайти деякі дані про життя цієї видатної особистості, і ми хочемо донести
їх до відома студентів і наукової громадськості.
Володимир Іванович Можар народився 6 липня 1901 р. у с. Березівка
Коростишівського р-ну на Житомирщині в заможній селянській сім'ї. Тут
він закінчив сільську церковнопарафіяльну школу, а середню освіту здобув
у м. Житомирі, де отримав глибокі і
фундаментальні знання з усіх предметів, а особливо добре вивчив ряд іноземних мов. У 1925 р. успішно закінчив Житомирський педінститут і після
цього отримав спеціальну математичну
підготовку в Київському інституті народної освіти. У 1927-1930 рр. В.І. Можар здобував аспірантський стаж на
науково-дослідній кафедрі математики ВУАН під керівництвом М. Кравчука
і М. Крилова. Ось як характеризував
акад. ВУАН Д. Граве напрямок наукової діяльності В.І. Можара: «Он основательно изучил теорию упругости и
занимался решением дифференциальных и интегральных уравнений
этой теории, применяя преимущественно методы теории функций комплексного переменного (конформное
отображение)». Цій тематиці наукових
досліджень були присвячені і подаль-

ші його роботи. Навчання в аспірантурі він постійно поєднував із педагогічною роботою на кафедрі вищої математики КПІ.
Маючи високу професійну математичну підготовку і досвід педагогічної
роботи, В.І. Можар став організатором кафедри математики КІЦП.
Суттєву допомогу в цьому йому надавали талановиті математики ВУАН.
Аналізуючи тільки ті роботи, які на
цей час знайшлися, приходиш до
висновку, що кафедра вищої математики з першого дня заснування працювала надзвичайно активно, результативно і на високому науковому рівні.
Зокрема, у 1930-1936 рр. на кафедрі
підготували і видали посібники:
М. Кравчук, П. Касяненко, С. Кулик,
В. Можар, О. Смогоржевський Вища
математика. Посібник для студентів і
самоосвіти. У трьох частинах. К.:
Вид-во ВУАН, 1934. – ч. І. – 407 с.
М. Кравчук, В. Можар Диферен ціальні рівняння та їх застосування в
природознавстві й техніці. – К. Видво ВУАН, 1934 – 184 с.
У 1934-1935 рр. колектив кафедри
підготував курс вищої математики для
технологічних інститутів у двох томах.
Він був прийнятий до друку у видавництві ВУАН. Але в цей період в Україні
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почалася активна і жорстока битва
«імперської машини» з «українським
націоналізмом» і вихід в світ цього
курсу був припинений. Така ж доля, на
жаль, дісталася і II, III частинам посібника М. Кравчука і співавторів.
Критика написаних «націоналістичних» посібників із різних сторін була
смертельно нищівною. До цього підлого процесу цькування були залучені
преса, колективи, громадські організації тощо. Закінчилося тим, що були
арештовані ряд математиків, серед
яких і всесвітньо відомий академік
Михайло Кравчук. У яких умовах знаходився академік ВУАН, свідчать сторінки його архіву в СБУ. Ось частина
його звернення стосовно перегляду
його справи: «... розбитий фізично нічними допитами, зокрема, повним
позбавленням сну протягом 11 діб,
загостренням хвороби серця, заходами
прямої фізичної дії; морально на мене
діяли криками, стогонами катованих у
сусідніх кімнатах. Зламали мене остаточно погрози – у випадку заперечення та відмови взяти на себе нездійснені злочини – заарештувати та знищити мою сім'ю. Заради врятування
сім'ї я вирішив обмовити себе, тим
паче, як було цілком ясно, мої обвинувачі, самі не вірячи своїм звинуваченням, мали цілковито конкретну мету
– зробити з мене злочинця».
Саме після такого жахливого
морального і фізичного гніту, один із
перших авторів в Україні посібника
курсу «Вища математика» для технологічних інститутів, в своїх протокольних свідченнях слідчим писав:
«Моя тенденция к «самобытности»
математической украинской терминологии вела к отрыву украинского
научного языка от братского русского...
Что касается их содержания, то в
них есть места, страдающие упрощенностью в трактовке научных вопросов и снижении научного уровня
почти до пределов вульгаризации.
Книги были рассчитаны на читателей,
имеющих недостаточно хорошую подготовку по элементарной математике, что и повлияло на них в направлении упрощения и невыдержанности
системы в изложении наук...
Вредительства в эти книги я не
вкладывал, и принимать их вредными
по совести не могу. Принимаю их во
многих местах мало удовлетворительными, а их язык и терминологию
– недостаточно отделенными от
националистичных тенденций».
Звернімо ще раз увагу на ключові
слова академіка: «Вредительства в
эти книги я не вкладывал и принимать
их вредными по совести не могу.
Принимаю их во многих местах малоудовлетворительными, а их язык и терминологию – недостаточно отдаленными от националистических тенденций».

Сказане стосується тільки до мови
курсу вищої математики і математичної термінології, яка на думку слідчих
вела «к отрыву украинского научного
языка от братского русского...».
Хотілось би, щоб ці фрагменти слідчого протоколу пройшли через свідомість нинішнього покоління і назавжди
залишилися в пам'яті та свідомості, бо
вони свідчать про звірські методи
русифікації нашого українського
народу державною «імперською
машиною». Ці методи були спрямовані на повне фізичне знищення свідомої національної еліти, і як свідчення
цьому – смерть академіка ВУАН
М. Кравчука та інших.
Паралельно з методичною роботою
і фундаментальними дослідженнями
задач математичної фізики кафедра
плідно співпрацювала зі спеціалістами в галузі харчових технологій, про
що свідчить праця В. Можара, О. Куриленка «До питання про швидкість
кристалізації цукрози при випаровуванні за сталої температури» (Збірник
наукових праць КХТІХП, Вид-во
Наркомвнуторгу, Київ –1935, с. 88-94).
На кафедрі була розроблена чітка
концепція і детальна програма науково-дослідної роботи зі студентами,
яка ефективно втілювалася в повсякденну педагогічну практику. Вражає
значимість, важливість і актуальність
основних ідей програми того часу,
тому вважаємо за необхідність навести наступні ключові тези з доповіді 35річного професора В.Можара від13
листопада 1936 р.:
— «Адже примітизування науки,
емпіризм, догматичність та рецептурність у викладанні знижують науковопедагогічний авторитет вищої школи,
зводять її на рівень середньої школи».
— «Звертаю увагу молодих дослідників на кончу потребу докладного
вивчення бодай одної із закордонних
мов; вже в наукових студентських
гуртках. Є рація рекомендувати для
читання закордонні журнали та підручники. Адже значна частина студентів, що тепер науково працюють, після
закінчення інституту піде в аспірантуру й готуватимуться до дальшої наукової діяльності, яка вимагає доброго
знання іноземних мов; навіть на
виробництві інженерам, що займаються питаннями реконструкції й стежать за свіжою літературою зі свого
фаху, в великій пригоді стане знання
закордонних мов».
Значимість ідей і важливість порушених у цій доповіді проблем залишаються актуальними і сьогодні для
вищої школи.
Пройшло майже сім десятиліть
після останньої в житті лекції професора Володимира Можара студентам-механікам, коли нам вдалося
знайти і почути спогади людей, які
особисто добре знали обдарованого
педагога.
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Так, із надзвичайно великою теплотою, вдячністю і щирістю згадував
його професор О.А. Герасименко,
якому В.І. Можар читав, свого часу,
лекції з математики «чистою, добірною українською мовою». Всі відзначають, що професор В.І. Можар був
неперевершеним лектором і талановитим педагогом, чуйним, добрим до
людей, користувався великою повагою і шаною серед колег і студентів за
свою чесність, відданість справі.
Саме його, як провідного педагога,
комітет комсомолу КХТІХП запросив
зробити доповідь на загальних зборах
студентства 8 грудня 1936 р., яка була
присвячена самостійній роботі студентів. Вдалося знайти стенограму
цього виступу на 11 сторінках, який і
зараз вражає глибиною розкриття
теми, енциклопедичністю знань автора, важливими і корисними порадами
студентам.
Всебічно обдарований і високоосвічений в різних галузях науки і культури
Володимир Можар без сумніву належав до інтелектуальної творчої еліти
українського народу. За свідченнями
рідних, він вільно володів декількома
іноземними мовами (сьогодні важко
знайти аналог) і на міжнародних конференціях в Англії, Німеччині, Франції
доповідав і спілкувався з колегами
мовою господарів.
Але в інституті серед колег і студентів він завжди (спогади А.О. Герасименка) відстоював велич мови свого
народу, читав лекції, робив доповіді
українською мовою. Він активно працював у підкомісії математичної секції
природничого відділу Інституту
української наукової мови, яку очолював М.Кравчук, і багато зробив для
розвитку і створення українського
математичного словника, який і зараз
є настільною книгою для математиків.
Всі його наукові і методичні праці в
Україні надруковані рідною йому
мовою.
Навіть із погляду сьогоднішнього
дня важко знайти в історії кафедри
математики семирічний період, який
був би більш плідним у царині науково-методичних досліджень, ніж період
із 1930 р. до 1936 р.
Результативна наукова, методична і
педагогічна діяльність Володимира
Можара не залишилась без уваги і
йому за сукупністю наукових робіт
(без захисту дисертації) 17 листопада
1935 р. була присуджена вчена ступінь
кандидата фізико-математичних наук і
його (в 34 роки) затвердили в званні
професора по кафедрі математики.
В.І. Можар продовжував і далі плідно працювати над докторською
дисертацією і за свідченням рідних
наприкінці квітня 1937 року від'їхав до
м. Москви, щоб доповісти кінцеві
результати докторської роботи на
науковому семінарі Інституту математики.
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Необхідно відзначити, що на той час
у КХТІХП звання професора мали
всього декілька чоловік. Тому молодий, талановитий, енергійний, високоосвічений 36-річний професор не
випадково зайняв ключове місце в
колективі інституту. Але рік 1937 був
роком шабашу доносів, брехні і кожне
«стукане» підле слово перекреслювало не тільки кар'єрну долю людини, а і
саме її життя. На жаль, чорна
заздрість і безмежна підлість «колег»,
а також їх «сигнальні послання» вирішили майбутнє молодого вченогопедагога.
27 квітня 1937 р. у Москві його
заарештували органи НКВД як «активного участника украинской националфашистской террористической организации». Під надзвичайно суворим
конвоєм доправили через кілька днів
до м. Києва. Зразу був проведений
ретельний обшук в його квартирі.
Окрім «націоналістичної» математичної літератури, були знайдені також 2
книги М. Хвильового, 2 книги В. Винниченка, «Листи на Наддніпрянську
Україну» М. Драгоманова та ін.
Почалася постійна серія допитів. Ось
деякі фрагмента протоколів допитів:
— «Вы обвиняетесь в враждебных
действиях против Советской власти.
— Враждебных взглядов у меня
никогда к Советской власти не было,
но иногда возникали сомнения и
неудовлетворения, по которым я
делал критические замечания в части
отдельных вопросов политики партии и
их практического осуществления. Я считал, что в пищевом институте им. Микояна, где я работаю, украинизация
проводится недостаточно, а темпы
коллективизации на селе преувеличены.
— Вы являетесь учеником известного националиста М.Кравчука?
— Учеником Кравчука я был, но своих
националистических взглядов он мне
не высказывал».
Перечитаймо ще раз ці фрагменти
протоколів і переконаємося, що за
кожною відповіддю професора Можара на запитання слідчих стоїть його
високий інтелект, гідність, мужність,
правдивість, патріотизм. Не зважаючи
на тривале жорстоке попереднє слідство (більше п'яти місяців), на сторінках протоколів допитів немає ні однієї
відповіді, яка б свідчила про його
морально-психологічний злам.
У справі нема абсолютно ніяких
документів про приналежність В.І.Можара до будь-яких ворожих організацій. Як доказ того, що професор В.І. Можар є націоналістом, приводяться дані
про те, що в 1917-18 роках він був членом і організатором товариства «Просвіта» в середніх школах м. Житомира. Але в товстій двотомній кримінальній справі Володимира Можара акуратно підшиті доноси-звинувачення
«колег-стукачів» (прізвища не називаю), які свідчать, наприклад, наступне:
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— «На заседании кафедры математики в 1933 году рассматривался вопрос о плохой успеваемости студентов.
По предложению Можара была принята резолюция, что одной из причин
плохой успеваемости студентов есть
плохое их питание».
— «На совете ВТУЗа в 1935 г., где
обсуждался вопрос об итогах испытаний студентов по русскому и украинскому языках, В.И. Можар сделал
националистическое выступление, в
котором утверждал, что студенты
не знают украинского языка, потому
что мы не создали украинского окружения, в настоящем смысле этого
слова, и что надо такое окружение
создать».
Хотілося б глибше проникнути в суть
досить символічного першого фрагменту доносу відповідно до політичної
ситуації того часу. Відомо, що навіть
найжорстокіший тиран всіх часів і
народів Сталін визнав, що Україна в
жахливому 1933 р. втратила майже
третину населення. Але нікому в той
час органи, партія (комуністи і сьогодні) і жорстока цензура не дозволяли не
те що в офіційних резолюціях, а навіть
у приватних розмовах згадувати про
явище голодомору. Всі знали, що
любе слово, любий крок, зроблений
будь-ким у напрямку визнання голокосту, вели тільки за міцні двері буцегарні. І ці два речення з доносу «колеги» через вісім десятиріч свідчать, що
чесна, мужня, патріотична позиція
В.І. Можара була спрямована на підтримку студентів, українського народу, і саме це стало основою для
«колег-стукачів», щоб через чотири роки після запропонованої В. Можаром
резолюції накинути на світлу голову
професора смертоносний зашморг.
Освічені «педагоги»-донощики добре усвідомлювали і знали, яку надійну
(з великим запасом міцності) петлю
вони накинули на шию 36-річного
педагога. Адже «націоналізм» імперія
прирівняла до державної зради, і тому
стукачі не залишили професору«націоналісту» (другий донос) ні єдиного шансу не те що на продовження
високопрофесійної творчої роботи, а
навіть на життя.
На початку жовтня справа В.І Можара з недоказаними звинуваченнями
«в активном участии в украинской
национал-фашистской организации»
була передана на розгляд трійки при
Київському обласному управлінні
НКВД, яка винесла йому 19 жовтня
1937 р. вирок – розстріл.
У справі знаходиться жовтий маленький листочок із записом: «Постановление Тройки УНКВД от 19 октября
м-ца 1937 г. о расстреле Можара В.И.
приведено в исполнение 9 ноября 1937
года в 24.20. Комендант ст. лейтенант госбезопасности Шашков».
Тут немає помилок і дійсно жахливе
слово «Тройка» «шанобливо» написа-

не з великої літери, а біля прізвища
лейтенанта немає навіть ініціалів.
Аналогічна доля була запрограмована і «націоналісту», академіку ВУАН
М.Кравчуку, якому також не залишили
шансів на життя.
Відповідно до духу того часу, за
декілька днів до цієї трагічної події, в
газеті «Центрифуга» від 15 жовтня
1937 р. № 21 повідомлялось: «Тричі
прокляті наймити фашистів: Кухаренко, Можар та інші, викриті органами НКВД, які приклали свою руку, щоб
зірвати підготовку високоякісних більшовицьких фахівців. Нарбут».
Це прокляття, спрямоване на талановитих педагогів, які завжди віддавали всі свої знання і сили вихованню
студентів. Після цього на добре ім'я
вірного сина українського народу,
професора В.І. Можара було накладене непробивне табу на довгі-довгі
роки. Над кафедрою вищої математики пронеслася фізична і моральнопсихологічна руїна, яка знищила всі
патріотичні традиції колективу і присипала пилюкою започатковані і розвинені методи науково-педагогічних
досліджень.
Восени 1937 р. на кафедрі з'явилися інші викладачі, більше ніж на півстоліття зникла «чиста, добірна, українська мова» навіть як мова взаємного
спілкування в колективі, забулася
математична українська термінологія і
майже півстоліття не видавалися
навчальні підручники з математики
для студентів ні українською, ні російською мовами.
Так, на злеті розквіту життєвих і
творчих сил, на тридцять сьомому
році життя обірвалася діяльність талановитого математика, визначного
педагога, першого завідувача кафедри вищої математики, професора
Володимира Івановича Можара.
Місце його могили на сьогоднішній
день нікому не відоме. 3 серпня 1956 р.
за клопотанням рідних справа В.І. Можара була переглянута, і він повністю
був реабілітований Військовим трибуналом за відсутністю складу злочину в
його діях.
Багато добрих справ для студентів,
для математиків, для вищої школи
зробив професор В.І. Можар, але ще
більше він запропонував ідей, напрямків, проектів.
Слава Богу, що прийшов час і Дух
Володимира
Можара,
Михайла
Кравчука повернувся на кафедру, і
багато їх ідей втілюється в практику
сьогоднішнього дня.
Нагадаємо, що відповідно до
рішення вченої ради університету у
рамках вшанування пам’яті Володимира Можара започаткована
стипендія імені Можара, яку отримуватимуть студенти університету,
переможці І туру Всеукраїнської
студентської олімпіади з вищої
математики.
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ПІДТРИМУВАТИ ОБДАРОВАНУ МОЛОДЬ –
НАЙБІЛЬШ БЛАГОРОДНА СПРАВА
Лист, який надійшов на адресу
ректора університету А.І. Українця,
відразу викликав відчуття чогось
незвичайного, несподіваного і вражаючого. Чернігівський обласний
педагогічний ліцей для обдарованої сільської молоді…
І ось директор цього храму освіти
запрошує представників нашого
університету взяти участь у науковій конференції «Наука і молодь», а
також проінформувати випускників
ліцею про особливості підготовки
студентів у нашому виші, спеціальності, умови вступу тощо.
Творці ліцею – прекрасний колектив
під керівництвом чудового директора
– Галини Коломієць. І ось уже 21 рік він
опікується талановитими дітьми Чернігівщини, даючи їм прекрасну освіту
та найвищі духовні цінності. Про це
говорить хоча б така цифра: 126
випускників ліцею на сьогодні мають
ступінь кандидатів наук; у ліцеї викладають двоє докторів і семеро кандидатів наук.
Отож викладачі нашого університету
– директор Центру доуніверситетської
освіти В.В. Кудіна, в. о. завідувача кафедри технології консервування Г.М. Бандуренко, завідувач кафедри технології
оздоровчих продуктів Г.О. Сімахіна –
вирушили у дорогу, щоб побачити це
чудо сучасної освіти і залучити його
кращих представників до вступу в НУХТ.
Через півтори години, осяяне вранішнім сонцем, постало прадавнє
билинне місто.
Чернігів, древня поліська сторона…
У шелесті лісового верховіття, в плині
прозорої ріки Десна. Місто щедрої
осінньої природи, неповторної краси
поліської землі, духовної величі людей, які примножують цю красу творчою працею, виховуючи у своїх мешканцях людяність, добро, злагоду.
А ось і кінцева мета подорожі –
Чернігівський палац дітей та юнацтва,
де відбулося пленарне засідання конференції, після чого усі перемістилися
безпосередньо до ліцею для продовження спілкування в секціях.
Свято відбулося у кращих українських традиціях – при вході гостей
вітали вихованці ліцею у вишиванках,
а назустріч йшла сама господиня –
Галина Василівна. Господиня, Педагог,
мудрий Керівник, улюблениця школярів, їхніх батьків і педагогів.
Її кредо визначається словами,
наведеними на головній сторінці
ліцейського сайту:
«Маємо приємність вітати вас у
Чернігівському обласному педагогіч-

ному ліцеї для обдарованої сільської
молоді Чернігівської обласної ради.
Наш наполегливий і плідний поступ
спрямований на три вищі цінності:
Інтелект, Духовність, Здоров’я. А відтак радітимемо зустрічі з усіма, кому з
нами по дорозі!».
І дуже приємно було усвідомити
після цілоденного спілкування з
Галиною Василівною, її колективом і
школярами, що нашому університетові справді по дорозі з цим ліцеєм та
його талановитими викладачами і
вихованцями.
Список гостей, які прибули на конференцію до ліцею, дуже поважний:
представники університетів Чернігівщини й Київщини. І, звісно, кожний
учасник намагався знайти найпривабливіші слова про свій заклад, розкрити переваги навчання саме в цьому
ВНЗ.
Без зайвої скромності можемо
зазначити, що ораторське мистецтво
нашої маленької групи виявилося
неперевершеним. Про це свідчить і та
велика увага, з якою аудиторія слухала виступи на пленарному засіданні, а
потім – під час зустрічі з випускниками
хіміко-біологічного класу та їхніми
батьками.
Привезені буклети, інша інформація
про наш університет миттєво розійшлись по руках. Нашим фахівцям задавали найбільше запитань найрізноманітнішого змісту – від умов вступу до
студентського дозвілля.
Поверталися з упевненістю в тому,
що переважна більшість ліцеїстів і
випускників шкіл Чернігівщини вийшли
зі стін ліцею з твердим переконанням:
найкраща професія у світі – технологхарчовик. Значне пожвавлення в аудиторії викликало повідомлення, що ректор викохує нову ідею – надати розробленим в університеті продуктам
аюрведичного спрямування, що допоможе населенню України жити у повній
гармонії з природою.
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Зустріч втілилася у договір про співпрацю, і вже зовсім скоро до університету завітали 42 старшокласники хіміко-біологічного та фізико-математичного класів ліцею.
Зустріла гостей директор Центру
доуніверситетської освіти для громадян України та іноземних держав
В.Кудіна. Від неї гості дізналися про
історію університету та його сьогодення, отримали відповіді на всі запитання. Потім ліцеїсти оглянули навчальні корпуси, їдальню, бібліотеку,
вони завітали на кафедри технології
консервування, технології харчування
та ресторанного бізнесу, туристичного і
готельного бізнесу.
Майбутніх вступників познайомили
зі спеціальностями та спеціалізаціями, за якими здійснюється підготовка.
Розповіли про особливості організації
навчального процесу, культурномасове і спортивне життя студентства, а також практичну підготовку і
перспективи працевлаштування. Гості
змогли пересвідчитися, що навчальний комплекс укомплектований сучасним устаткуванням. Наприкінці,
задоволені побаченим і почутим,
вирушили на екскурсію Києвом, влаштовану студентами.
Ліцеїсти оцінили переваги навчання
в нашому виші, зважать всі «за» і
«проти» – і приймуть виважене рішення. Без сумніву, ту високу планку в
досягненні знань, яку ставить перед
ліцеїстами педагогічний колектив,
наш університет підніме на ще вищий
рівень, який відповідає сучасним
вимогам до фахівців.
А підтримувати обдаровану молодь –
найбільш благородна справа. Адже це
майбутнє України, її науковий розвиток
і практичне втілення найбільш фантастичних ідей. Нашій молоді – будувати
майбутнє і жити в цьому майбутньому. І
в реалізації цієї справи нам завжди по
дорозі і з Чернігівським ліцеєм, і з
іншими навчальними закладами!
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ВІТАЄМО!
У грудні ювілеї відзначили
Тамара Андріївна Королюк, науковий співробітник НДЧ
Ірина Миколаївна Болотіна, доцент
кафедри менеджменту
У січні поздоровлення з ювілеєм
звучали на адресу
Миколи Васильовича Мельника,
провідного інженера кафедри теплоенергетики та холодильної техніки
Ніни Йосипівни Благодарної, двірника господарського відділу
Валерія Васильовича Самсонова,
завідувача кафедри інформаційних
систем
Олександра Миколайовича Пирога,
завідувача навчальної лабораторії
кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування
Бориса Івановича Хіврича, доцента кафедри біотехнології продуктів
бродіння і виноробства

Добігає кінця зима, яка цього річ не стомлювалася дивувати нас різкими змінами
погодних умов, коли віхоли й морози чергувалися з сонячними днями й відлигою,
дощем і туманом. Та за це ми її і любимо – мінливу, чарівну, загадкову…
Багатьом співробітникам нашого університету пощастило народитися в такі дні.
Їх ювілеї, неначе ніжні проліски серед зими, зігрівають серця рідних і близьких.
Софії Дмитрівни Артюхової, прибиральниці навчального корпусу
фізичного виховання
Тетяни Олексіївни Кривець, доцента кафедри інформатики
Юрія Борисовича Бєляєва, професора кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління
Ганни Миколаївни Король, прибиральниці студмістечка
Віктора Олексійовича Шевченка,
електромонтера 5 р. навчального корпусу фізичного виховання
Євгенія Олександровича Босенка,
двірника студмістечка
Сергія Олександровича Оніпка,
техніка 1 кат. Студентського центру
патріотичного виховання та культурного розвитку
Віктора Івановича Бурдака, водія
а/м ВАЗ-21099 автогосподарства

ПЕДАГОГ
ВІД БОГА
На початку лютого завершилися
районні тури Всеукраїнського конкурсу «Учитель року». Серед 36 переможців туру у Дніпровському районі
м. Києва – викладач української мови
та літератури середньої загальноосвітньої школи № 146 та підготовчих
курсів Центру доуніверситетської
освіти для громадян України та іноземних держав нашого університету
Аліна Ролік.

У лютому ювілеї святкували
Світлана Миколаївна Кирилюк,
швейцар студмістечка
Надія Григорівна Приходько, прибиральниця студмістечка
Анатолій Йосипович Мельниченко,
столяр студмістечка
Світлана Іванівна Олійник, доцент
кафедри біотехнології продуктів
бродіння і виноробства
Адміністрація, викладачі, співробітники та
студенти щиро вітають ювілярів цієї
зими. Міцного здоров’я, прихильності
долі й усіляких гараздів вам, дорогі ювіляри!
Нехай все у вас буде
добре і ще краще!
На підготовчих курсах Аліна
Анатоліївна працює з 2004 року, і за
цей час зарекомендувала себе, як
висококласний фахівець своєї справи. Тисячі слухачів підготовчих курсів,
яких вона навчала, стали студентами
нашого університету.
А ще, в лютому педагог святкує ювілей – 50 років від дня народження.
Вітаємо Вас, шановна Аліно Анатоліївно, з перемогою у районному
турі і сподіваємося на тісну та плідну
співпрацю ще на довгі роки. Здоров’я
Вам і наснаги. Бажаємо у 2016 році
перемогти у Всеукраїнському конкурсі
«Учитель року».
З повагою, співробітники
Центру доуніверситетської освіти

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НУХТ (М. КИЇВ)
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— Завідувача кафедри виробництва цукру та сахаридів.
— Старшого викладача кафедри виробництва цукру та
сахаридів.
— Доцента (0,5 ставки) кафедри біотехнології.
— Старшого викладача кафедри інформатики та обчислювальної техніки.
— Старшого викладача кафедри агротехнологій та екологічної безпеки.
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