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ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

СТАРТ
НОВОГО РОКУ
5 вересня вчена рада університету зібралася на
своє перше в новому навчальному році засідання.
Розпочали з традиційного вітання членів
ради, що відсвяткували дні народження між
засіданнями. Крім того, ректор Анатолій Українець
вручив нагрудний знак «За академічні заслуги»
професору кафедри машин і апаратів харчових
та фармацевтичних виробництв Володимиру
Теличкуну.
Далі засідання тривало відповідно до порядку
денного. Ґрунтовний аналіз щодо результатів
виконання плану прийому студентів на навчання
присутнім представив відповідальний секретар
приймальної комісії Вадим Серпученко. Почуте
спонукало до виступів ректора Анатолія Українця,
першого проректора Володимира Ярового,
директора
Навчально-наукового
інституту
економіки і управління Олега Шеремета,
завідувачів кафедр Сергія Василенка і Олександра
Гавву.

Другим питанням був звіт докторантів. Про
роботу, виконану докторантами 1-го, 2-го і 3-го
року навчання, доповів проректор з наукової
роботи Олександр Шевченко. Присутні у залі
докторанти Юлія Камбулова, Тетяна Сильчук,
Інна Тюрікова, Наталія Луцька, Оксана Шульга,
Валерій Махинько та Максим Полумбрик відповіли
на численні питання членів вченої ради. До
обговорення звітів долучилися ректор Анатолій
Українець, проректор з науково-педагогічної та
виховної роботи Лариса Арсеньєва, завідувачі
кафедр Сергій Василенко, Галина Сімахіна, Анатолій
Ладанюк, Валерій Мирончук, професор Віра Дробот.
За результатами звітів і відповідей докторантів усі
звіти були одноголосно затверджені.
Не менш прихильно вчена рада університету
поставилася до атестації наукових робіт стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих
вчених. Таких стипендіатів в університеті троє
– асистент кафедри біотехнології і мікробіології

НОВИЙ ВЕКТОР СПІВПРАЦІ

Наш університет має тісні плідні зв’язки
з Посольством Королівства Нідерландів. Слід
зазначити, що сприяв цьому, значною мірою,
Почесний доктор нашого університету Хууб
Леліевельд.
У квітні 2017 року відбулася чергова ротація
Радника Посольства Королівства Нідерландів
з питань сільського господарства. Цю посаду
обійняла пані Каролін Спаанс. Ректорат НУХТ
запросив пані Каролін відвідати наш навчальний
заклад із метою ознайомлення із нашими
міжнародними проектами.
Перша зустріч відбулася у травні поточного
року. Пані Радник поінформувала, що уряд
Нідерландів започаткував цікаву ініціативу, у
рамках якої планується фінансування навчань і
тренінгів українських викладачів за напрямком
«Харчова безпека та екологія». При цьому має бути
визначений провідний університет, на базі якого
має бути реалізовано даний проект.
У вересні ж відбулася зустріч пані Каролін
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Спаанс та Катерини Тушинскої (помічника Радника),
професора Хууба Леліевельда і проректора
університету з міжнародних зв’язків та інтеграції
Ярослава Засядька.
Під час зустрічі було розглянуто низку питань,
серед яких можливості нашого вишу з організації
вказаних навчальних курсів, досвід НУХТ у
проведенні міжнародних симпозіумів і семінарів,
участь нашого колективу у реалізації європейських
проектів у рамках програми ЕРАЗМУС+. Зустріч
виявилась плідною, оскільки з нашого боку
було продемонстровано широкі можливості
університету у напрямку належної методичної
організації навчання. Представники Посольства
Нідерландів схвально поставились до нашої
пропозиції.
Того ж дня за ініціативи Хууба Леліевельда
відбулася зустріч представників ініціативної групи
НУХТ у GHI та представниці WORD BANK GROUP
– Радника з питань харчового законодавства
Катерини Онул. Під час цієї зустрічі були розглянуті

Христина Берегова, доцент кафедри технології м’яса
і м’ясних продуктів Олег Галенко та асистент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських
виробів Ірина Соколовська. У підтримку звітів
стипендіатів висловилися заступник завідувача
кафедри біотехнології і мікробіології Вікторія
Красінько та завідувач кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських виробів
Володимир Ковбаса. Також проректор Олександр
Шевченко закликав активізувати подання наукових робіт молодих учених на щорічний конкурс
МОН, а ректор Анатолій Українець звернув увагу на
велику кількість грантів для учених, що фінансує
ЄС, й наголосив на тому, що у наших науковців
дуже великий потенціал, цікаві й потрібні людству
тематики досліджень, тож варто приділяти більше
часу й зусиль для пошуку партнерів і джерел
фінансування для їх втілення.
На цьому порядок денний був вичерпаний, і
ректор закрив засідання.

питання із залучення представників WORLD BANK
GROUP до робочої групи GHI Україна та спільного
написання, а також публікації наукових праць.
Про результати проведених зустрічей проректор
з міжнародних зв’язків та інтеграції Ярослав
Засядько і професор Хууб Леліевельд доповіли
ректору НУХТ Анатолію Українцю.
Під час зустрічі професор Хууб Леліевельд
з великою зацікавленістю поставився до
проектів університету, ініційованих професором
Українцем, щодо підготовки фахівців за напрямом
«Аюрведичне харчування» та поширення здорового
аюрведичного харчування у їдальнях університету.
Оскільки професор Хууб Леліевельд є палким
прихильником вегетаріанського харчування, він
запросив професора Українця написати декілька
науково обґрунтованих статей про аюрведичне
харчування та оздоровлення. На думку професора
Леліевельда такі роботи викличуть величезний
інтерес європейської спільноти, оскільки мешканці
Європи приділяють значну увагу своєму здоров’ю.
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ДЕНЬ ЗНАНЬ ПО-НУХТІВСЬКИ

1 вересня наш колектив відзначав
День знань традиційною посвятою першокурсників у студенти Національного університету харчових технологій. У актовій
залі університету зібралися першокурсники, їх батьки, студенти старших курсів,
адміністрація й викладачі, роботодавці.
Присутніх тепло привітав ректор університету
Анатолій Українець. Він розповів про можливості,
що відкриває перед першокурсниками вступ
до нашого вишу, адже ректоратом створені всі
умови і для здобуття якісної освіти, і для всебічного розвитку студентів. Ректор закликав нове
університетське поповнення віддати належне
вивченню іноземних мов, вести здоровий
образ життя, не втратити жодної можливості
для саморозвитку, а також побажав успішного
навчання й цікавого насиченого студентського
життя. «Хто хоче бути успішним, той буде
навчатися!», – резюмував він.
До привітань долучився й передав напутні
слова, благословення і молитовну підтримку
від Патріарха всієї України-Русі Філарета доктор

церковно-історичних наук, професор, проректор
з наукової роботи, завідувач кафедри церковної
історії Київської православної богословської
академії, протоієрей Віталій Клос. Гість поздоровив
першокурсників зі вступом до потужного вищого
навчального закладу, широко знаного у нашій
країні й за її межами як провідний навчальний
і науковий центр. «Кожна людина є творцем –
своєї долі, долі своєї сім’ї, долі своєї країни»,
– зазначив він, і наголосив, що саме молоді
творити нову Україну, і слід усвідомлювати свою
відповідальність й робити все залежне, перш за
все старанно вчитися, щоб вибудувати достойне
майбуття для нашої Батьківщини.
Від студентів НУХТ першокурсників поздоровила голова студентської ради університету
Наталія Ярош.
А далі настала сама хвилююча мить свята
– вручення студентських атрибутів. Ректор
Анатолій Українець вручив символічний ключ
до знань першокурсниці Навчально-наукового
інституту економіки і управління Юлії Кучеренко
і студентський квиток – першокурснику Нав-

Студент ННІ ХТ
Євген Амаріца

Танцювальний коллектив
факультету БТЕК

чально-наукового інженерно-технічного інституту
ім. академіка І.С. Гулого Віктору Антонову. Клятву
першокурсника виголосили першокурсники –
факультету біотехнології та екологічного контролю
Валентина Криштоф та факультету готельноресторанного та туристичного бізнесу Денис
Постолюк. Після чого прозвучав студентський гімн
«Гаудеамус».
Завершилося свято концертом, підготовленим
студентами старших курсів під керівництвом
фахівців Студентського центру патріотичного
виховання та культурного розвитку. Вокальні та
хореографічні номери подарували Роман Катюха
(Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого), Надія Ніколенко,
Олександра Маліневська, Марія Бащеванжи,
танцювальний дует (факультет готельноресторанного та туристичного бізнесу), Марія
Лісовська, дует «Зілля» та танцювальні колективи
(факультет біотехнології та екологічного контролю),
Оксана Багайлюк, Євген Амаріца, дует «Черемош»,
Соломія Чорна (Навчально-науковий інститут
харчових технологій).

Студентка
факультету БТЕК
Марія Лісовська

КУРС – НА ЯКІСНЕ ЗРОСТАННЯ

31 серпня 2017 року відбулися збори
трудового колективу нашого університету,
участь у яких узяв заступник міністра освіти
і науки України Роман Греба.
Відкрив зібрання перший проректор
Володимир Яровий, який привітав присутніх із
початком нового навчального року та поіменно
згадав тих членів колективу, хто пішов із життя
протягом минулого навчального року. Зал
хвилиною мовчання вшанував пам’ять колег.
Також перший проректор зачитав вітання ректора
університету, професора Анатолія Українця
колективові університету з Днем Незалежності
України.
Основним питанням порядку денного стала
доповідь ректора «Підсумки роботи колективу
університету за 2016/2017 навчальний рік
і завдання на 2017/2018 навчальний рік і
перспективу».
У своєму виступі ректор розповів про
формування контингенту студентів, детально
проаналізував вступну кампанію цього року та
її особливості (нове програмне забезпечення
ЄДЕБО; прийом документів від усіх категорій
вступників виключно в електронному вигляді;
введення коефіцієнтів – регіонального, галузевого,
сільського; зменшення кількості заяв, що могли
подавати вступники на місця держзамовлення
та ін.). Ректор зазначив, що цього року по всьому
навчальному комплексу університету на всі освітні
рівні вступили на навчання 6305 осіб й наголосив
на необхідності активного включення колективів
випускових кафедр до профорієнтаційної роботи.
Також у своїй доповіді ректор зупинився
на ліцензуванні та акредитації освітніх програм кафедрами університету, відокремленими
структурними підрозділами та філіями НУХТ;
розповів про кадрове забезпечення навчального
процесу, стажування викладачів за кордоном,
про структурні зміни в університеті – створення Навчально-наукового інженерно-технічного
інституту ім. академіка І.С. Гулого та нових
кафедр. Проаналізував організацію навчального
процесу, сертифікатні програми, удосконалення управління університетом, підвищення
ефективності виховного процесу. Звернув увагу
присутніх на слабку міжнародну діяльність й на
якісне покращення всіх аспектів наукової роботи.
Проінформував щодо ефективного використання
державного майна та його збереження, фінансовогосподарської діяльності.
Крім того, ректор окреслив чіткі завдання
на найближчий час і перспективу. Зокрема,
основними пріоритетами визначив підвищення
кваліфікації молодих викладачів, відновлення існуючих і налагодження нових зв’язків із
роботодавцями, посилення якості підготовки
фахівців, підвищення рівня володіння іноземними
мовами, як викладачів, так і студентів.
Наприкінці свого виступу ректор Анатолій
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Українець навів дані щодо позицій університету у
рейтингах вишів й висловив впевненість, що наш
навчальний заклад збереже позитивні тенденції
розвитку й залишатиметься флагманом української
харчової освіти і науки.
У рамках обговорення доповіді виступили
проректор з наукової роботи Олександр Шевченко,
заступник начальника Навчально-методичного
управління Тетяна Янюк, проректор з навчальновиробничої діяльності та розвитку Олександр
Бессараб, голова комісії ректорського контролю
Сергій Шульга.
Прокоментував почуте й заступник міністра
Роман Греба, при цьому влучно пожартувавши
щодо відновлення наших студентів після виснажливої здачі ЗНО за допомогою аюрведи й зірвавши
шквал аплодисментів у залі. А далі привітав присутніх із початком чергового навчального року і
висловив віру у потенціал колективу НУХТ, закликав до плідної творчої роботи, побажав наснаги,
оптимізму, успіхів, а також активізувати зусилля щодо підвищення конкурентоспроможності
університету та виведення його до першої 10-ки
рейтингів українських ВНЗ.
Заступник міністра охоче прийняв запрошення
побувати в нашому виші, та й нагоду мав
надзвичайно приємну – провести церемонію
вручення урядових відзнак:
- орден «За заслуги» І ступеня Роман Греба
вручив ректорові Анатолію Українцю;
- орден «За заслуги» ІІІ ступеня – проректору
Олександру Бессарабу;
- нагрудний знак до почесного звання
«Заслужений працівник освіти України» – першому проректорові Володимиру Яровому;
- Почесну грамоту Кабінету міністрів України
– завідувачу кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління Ігорю Ельперіну.
Зал підтримав нагородження керівництва
НУХТ тривалою овацією.
Крім того, заступник міністра вручив
нагрудний знак «За наукові та освітні досягнення»
– завідувачу кафедри біотехнології продуктів
бродіння і виноробства Анатолію Куцу; Почесні
грамоти МОН – завідувачу кафедри біотехнології
і мікробіології Тетяні Пирог, завідувачу кафедри
технології молока і молочних продуктів Галині
Поліщук, в.о. декана факультету автоматизації і
комп’ютерних систем Андрію Форсюку.
Далі розглянули зміни до Статуту університету
стосовно використання прекурсорів у навчальному
процесі та науковій роботі та зміни до складу
вченої ради, про які доповів перший проректор
Володимир Яровий. Він пояснив, що зміни назріли
внаслідок структурних змін в університеті, й
оголосив кандидатури на виведення зі складу
вченої ради, а також на введення до складу
вченої ради за посадами. Члени зборів відкритим
голосуванням затвердили всі пропоновані
кандидатури.

А завершилося засідання традиційним
нагородженням співробітників навчального
комплексу «Національний університет харчових
технологій» за підсумками минулого навчального
року.
За відмінне виконання службових обов’язків
і особистий внесок в організацію навчального
процесу впродовж 2016/2017 н.р. були
нагороджені почесними грамотами університету:
доцент кафедри інформаційних систем Сергій
Грибков; старший викладач кафедри туристичного
та готельного бізнесу Тетяна Влодарчик; доцент
кафедри готельно-ресторанної справи Тетяна
Голікова; асистент кафедри технології ресторанної
та аюрведичної продукції Віра Зуйко; доцент
кафедри іноземних мов професійного спрямування
Галина Лук’янець; старший викладач кафедри
технології ресторанної та аюрведичної продукції
Георгій Лявинець; доцент кафедри туристичного та
готельного бізнесу Наталія Погуда; доцент кафедри
технології м’яса і м’ясних продуктів Олег Галенко;
доцент кафедри технології хлібопекарських і
кондитерських виробів Анна Грищенко; асистент
кафедри експертизи харчових продуктів Катерина
Золотоверх; доцент кафедри технології молока
і молочних продуктів Олена Красуля; старший
викладач кафедри харчової хімії Олексій Муратов;
старший викладач кафедри харчової хімії Христина
Омельченко; доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна Євген Харченко; доцент кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання Юрій Бойко; асистент кафедри
машин і апаратів харчових та фармацевтичних
виробництв Леся Марцинкевич; заступник
директора з навчальної роботи Навчальнонаукового інженерно-технічного інституту ім.
акад. І.С.Гулого Олексій Осьмак; доцент кафедри
теплоенергетики і холодильної техніки Олексій
Пилипенко; старший викладач кафедри фінансів
Михайло Арич; старший викладач кафедри
управління персоналом та економіки праці Юлія
Гринюк; доцент кафедри обліку і аудиту Наталія
Кудренко; завідувач сектору відділу міжнародних
інтеграційних проектів та академічної мобільності
Вікторія Москаленко.
На завершення зборів ректор Анатолій
Українець і перший проректор Володимир Яровий
ще раз привітали присутніх із початком нового
навчального року та побажали наснаги і нових
звершень.
Пропонуємо до уваги читачів основні позиції
доповіді ректора Анатолія Українця на зборах
трудового колективу (на 6-7 стор.).
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Доповідає ректор НУХТ
Українець А.І.

Виступ проректора НУХТ
О. Бессараба

Заст. міністра освіти вручає
орден А. Українцю

Р. Греба вручає нагороду
В. Яровому

Вручення відзнаки асистенту
кафедри МАХФВ Л. Марцинкевич

Вручення відзнаки доценту
кафедри МССО Ю. Бойку

Виступає заст. міністра освіти
Р. Греба
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7

КАФЕДРІ МЕХАТРОНІКИ ТА
ПАКУВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ – 85!

До переліку загально-інженерних дисциплін,
що викладаються майбутнім інженераммеханікам, із давніх-давен належать: теоретична
механіка, опір матеріалів, деталі машин. Саме ці
дисципліни були базовими при підготовці механіків
у Смілянському технікумі цукрової промисловості
з початку підготовки фахівців на механічному
відділенні, починаючи з 1921 року. Ця ж традиція
залишилася і після утворення Київського інституту
цукрової промисловості у 1930 році.
На той час, за “Законом про інститути і
технікуми” поняття кафедра відносили до
структурного підрозділу з підготовки тільки
наукових кадрів. Навесні 1931 року була прийнята
нова редакція Закону, відповідно до якого у
вишах організовувались кафедри для викладання
дисциплін при підготовці майбутніх інженерів.
Але 1931 рік був досить важким для КТІЦП. Тільки
завершувалося будівництво власних корпусів
інституту, і на кінець 1931 року всі студенти
були переведені на навчання у нові приміщення
у м. Київ. Саме з цього періоду розпочалася
підготовка майбутніх механіків, це і стало
приводом для утворення нових кафедр у виші.
Серед новоутворених структурних підрозділів
у вересні 1932 року з’явилась кафедра технічної
механіки. На кафедру було покладено викладання
дисциплін: “Нарисна геометрія”, “Технічне
креслення”, “Опір матеріалів”, “Будівельна справа”,
“Прикладна механіка”, “Деталі машин”, “Технологія
металів”. З перших днів після утворення кафедри
очолював її професор Б.Є. Терентьєв.
З 1935-36 навчального року кафедра отримала
власні приміщення, серед яких лабораторії
креслення, опору матеріалів, прикладної

механіки та кабінет металографії. На той період на
кафедрі працювали викладачі: В.О. Пуліковський
(Прикладна механіка), М.Г. Олійник (Технологія
металів), В.А. Обремський (Будівельна справа),
С.М. Скаліцький (Опір матеріалів), М.Ю. Фішман
(Технічне креслення), Д.Г. Чорненький (Деталі
машин).
Подальший розвиток інституту привів до
утворення нових кафедр. І першою від кафедри
технічної механіки від’єдналась у жовтні 1937 року
кафедра опору матеріалів, куди були передані
дисципліни: “Опір матеріалів” та “Будівельна
справа”. А на кафедру технічної механіки, яка після
реформування отримала назву “Деталі машин
та під’ємно-транспортні машини” була передана
дисципліна під’ємно-транспортні механізми.
А вже на початку 1938 року кафедра передала
на новоутворену кафедру нарисної геометрії
дисципліни “Нарисна геометрія” та “Технічне
креслення”. У цей же період кафедра вдруге змінює
свою назву, і до початку війни 1941 року носить
назву – деталей машин та прикладної механіки.
Другим народженням кафедри можна
вважати 1944 р. На той час очолював її доцент
Д.П. Скрипніченко, який у повоєнні роки зібрав
кафедру з чотирьох осіб для ведення навчального
процесу. У ці тяжкі роки викладачам кафедри
“Деталі машин” доводилося не тільки виконувати
навантаження щодо навчального процесу, а і
брати активну участь у відбудові навчальних
корпусів. На посту завідувача кафедри нетривалий
період з листопада 1948 по травень 1949 року
перебував І.П. Бердинських. У цей період у зв’язку
з утворенням кафедри матеріалознавства, їй було
передано викладання дисципліни “Технологія

металів”. З червня 1949 по 1977 рік кафедру
очолював доктор технічних наук, професор
О.А. Кукібний.
Реалізуючи головне завдання КТІХП –
підготовку кваліфікованих інженерів для харчової
промисловості, колектив кафедри вів різнобічну
навчально-виховну, методичну і наукову роботу,
спрямовану на удосконалення навчального
процесу. У 1951 році кафедра отримала власні
приміщення на п’ятому поверсі (ауд. 504, 505, а
згодом і 506) головного корпусу.
З метою чіткого планування і організації
навчально-виховного процесу на кафедрі були
створені навчально-методичні секції із споріднених дисциплін: теорія механізмів і машин (керівник - Б.Ю. Бройдо); деталі машин (доц. Бортновський К.О.); підйомно-транспортні пристрої
(О.А. Кукібний).
Особлива увага приділялась забезпеченню
студентів навчально-методичною літературою
із дисциплін, що їх читали викладачі кафедри.
У ці роки були видані підручники: Б.Ю. Бройдо
“Зубчатые механизмы”, 1952 р.; О.А. Кукібний
“Механизация транспортирования насыпных
грузов”, 1963 р.; О.А. Кукібний “Курсове проектування транспортуючих машин”, 1973 р.
Невід’ємною складовою творчої діяльності
викладачів кафедри була науково-дослідна
робота. У 1955-1974 рр. завідувач кафедри,
доцент О.А. Кукібний здійснював дослідження
процесів переміщення зернових матеріалів при
транспортуванні аеродинамічним способом. При
цьому були використані швидкісні кінозйомки.
У 1957 р. під керівництвом доцента Б.Ю. Бройди
за участі Й.І. Сторіжка на кафедрі були розпочаті

Навчальний процес
у лабораторії опору
матеріалів

Склад кафедри мехатроніки
та пакувальної техніки у
2017 році

дослідження пакувальної техніки і, зокрема,
об’ємного дозування сипких харчових продуктів. За
результатами проведених досліджень Й.І. Сторіжко
захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук. За авторством
доцента Б.Ю. Бройди у 1961 р. була опублікована
перша в СРСР монографія з пакувальної техніки –
“Упаковочные автоматы”.
У 1960-1977 рр. під керівництвом професора
Я. І. Єсипенка здійснювали теоретичні та
експериментальні дослідження запобіжних
фрикційних муфт. Результатом досліджень став
захист дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук викладачами кафедри
О.З. Паламаренком і М.К. Афанасьєвим і видання
двох монографій: Я.І. Єсипенко “Механические
вариаторы скорости”, 1961 р.; Я.І. Єсипенко,
О.З. Паламаренко, М.К. Афанасьєв “Муфты
ограничения нагрузки”, 1972 р.
Складовою частиною науково-дослідної
роботи колективу стала дослідницька діяльність
за госпдоговірною тематикою. Плідним було
виконання госптеми “Підвищення надійності
та довговічності приводів машин” за участю
доцентів М.П. Гончара, Я.І. Єсипенка, Й.І. Сторіжка,
Г.П. Кудрявцева, І.В. Зірніс, Ю.Г. Артюхова,
О.З. Паламаренка, В.М. Любімова, Г.Р. Валіуліна,
старших викладачів В.А. Волкової і О.Є. Яворської
та інженера М. М. Корнієнка.
З 1974 року кафедра розпочала навчальний
процес у аудиторіях на четвертому поверсі
головного корпусу, де і “прописана” по сьогоднішній
день.
З 1977 по 2002 р. кафедру очолював кандидат
технічних наук, професор Й.І. Сторіжко.
У цей період відбулася подальша активізація
навчально-виховної, методичної і наукової роботи
викладачів. За результатами плідної багатогранної
діяльності у 1983 р. кафедрі було присвоєно звання
“Зразкова”.
З усіх науково-дослідних робіт найбільший
розвиток отримали на кафедрі наукові дослідження
за пріоритетним у КТІХП науковим напрямом –

створення засобів механізації навантажувальнорозвантажувальних, транспортних і складських
(НРТС) робіт кінцевих операцій у харчовій
промисловості. Головні завдання напряму були
пов’язані з розробленням таропакувальної техніки
та технологій пакування.
При кафедрі був започаткований і діяв
науково-виробничий семінар вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів
Української РСР із проблем навантажувальнорозвантажувальних, транспортних та складських
робіт і пакетних перевезень. Колектив викладачів
здійснював наукові розробки і особливу увагу
приділяв їх впровадженню у виробництво.
Під науковим керівництвом професора
Й.І. Сторіжка за участю викладачів О.П. Кривопляса,
М.А. Масла, А.П. Беспалька, A.А. Бурова,
В.М. Любімова, О.М. Гавви, В. Б.Костіна та
А.І. Волчка було розроблено і впроваджено на
Донецькій макаронній фабриці лінію укладання
пачок із макаронними виробами у картонні ящики
– ША-24-ЛЛА та лінію пакетування картонних
ящиків – ША-24-ЛЛБ.
У 1976-1989 рр. під керівництвом професора
О.П. Кривопляса досліджували операції
пакетування тарно-штучних вантажів соляної
промисловості, участь у яких брали викладачі
B.М. Любімов, А.П. Беспалько, А.А. Буров,
Г.П. Кудрявцев, О.М. Гавва і інженер Л.Д. Носова.
Результати досліджень були використані
ВНВО “Сіль” у розробленні та впровадженні
ліній пакетування з пакетноформувальними
машинами - Ш9-АШ3-М на Слов’янському
сількомбінаті та Стерлітамакському ВО “Сода”.
На експериментальному заводі ВНВО “Сіль”
була виготовлена серія з 15 ліній безпіддонного
пакетування фасованої солі.
У цей же період під науковим керівництвом
професора О.П. Кривопляса за участю співробітників кафедри М.А. Масла, Г.П. Кудрявцева,
А.П. Беспалька, А.А. Бурова, В.М. Любімова,
О.М. Гавви, В.Б. Захаревича, А.І. Волчка,
В.Б. Костіна, інженерів науково-дослідного сектора
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В.В. Савченка, Г.А. Задорожної, Л.Д. Носової була
створена лінія вкладання картонних пачок із
макаронними виробами в тару-обладнання.
З 1977 р. під керівництвом професора
А.І. Соколенка на замовлення промисловості
створявалася техніка для механізації НРТС робіт
із склотарною продукцією. В них брали участь
викладачі кафедри М.І. Юхно, В.А. Волкова,
Г.Р. Валіулін, О.І. Ковальов, старший науковий
співробітник В.П. Яресько, аспіранти та наукові
співробітники Н.І. Крашеніннікова, В.С. Костюк,
О.Ю. Шевченко, завідувач лабораторії А.Ф. Козицька, інженери І.Ф. Максименко, О.Т. СичовЯворський та Т.М. Стародубець.
Було вивчено процеси формування масивів
пакованої продукції в скляну та металеву споживчу
тару, динаміку транспортних систем і пристроїв для
укладання пляшок тощо. Результатом наукових
досліджень стало створення та серійний випуск
пристроїв для горизонтального укладання пляшок
у тару-устаткування ОЗП-18 та для вкладання
пляшок із вертикальною орієнтацією – ОЗП‑30
(ЦАІГ. ВУА-12). Укладач ОЗП-18 у 1985 р. був
відзначений дипломом ВДНГ УРСР. Укладальник
типу ЦАІГ. ВУА-12 з 1989 р. поставлений на серійне
виробництво.
У 1989-1990 рр. був створений пристрій
для розвантаження тари-обладнання на
Бориспільському промкомбінаті райспоживспілки,
Білоцерківському пивзаводі, Феодосійському
пиво-безалкогольному заводі. Дослідні зразки
укладачів були змонтовані на Гайсинському
промкомбінаті та Севастопольському пивзаводі, а
в об’єднання “Київриба” – передано до експлуатації
укладач банок із консервами у тару-устаткування
типу ОТП-30Р.
З 1981 р. під керівництвом професора
О.Д. Омельченка, за участю О.З. Паламаренка
та С.М. Мироненко і аспіранта В.Л. Дериглазова
проводились дослідження магнітних транспортних
систем у технологічних лініях харчових виробництв.
Результатом досліджень стало створення пристроїв
для магнітної сепарації потоків сипких матеріалів.
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Ряд пристроїв впроваджено у промислове
виробництво. Ефективність діяльності науковців
кафедри була досить високою. Так, середній
обсяг госпдоговірних тематик становив близько
250 тис. крб. на рік, а економічна ефективність від
впровадження робіт – близько 400 тис. крб. на рік.
Особливого значення набував соціальний ефект
від впровадження пакувальних машин-автоматів
і звільнення робітників від важкої одноманітної
роботи.
На той час на кафедрі сформувалась науковопедагогічна школа з теорії та практики створення
пакувальної техніки. Існування авторитетної
науково-педагогічної школи з пакувальної
техніки, підтримка ректорату університету та
Міністерства освіти України стали підставою для
відкриття Кабінетом міністрів України у 1994 р. на
кафедрі нової спеціальності «Машини і технології
пакування».
У 1996 р. кафедра “Деталі машин” отримала
статус випускової і була перейменована на кафедру
технічної механіки і пакувальної техніки.
У зв’язку із загостренням проблеми
накопичення і негативного впливу промислових і
побутових відходів на природу і людину кафедра
підготувала матеріали, потрібні для відкриття
нової спеціальності «Машини і ресурсозберігаючі
технології переробки упаковки». За погодженням з
Кабінетом міністрів України до Переліку напрямів
та спеціальностей введено цю спеціальність у
1999 р. Перший прийом студентів відбувся в 2000 р.
З 2002 р. кафедру технічної механіки і
пакувальної техніки очолює доктор технічних наук,
професор, заслужений діяч науки і техніки України
А.І. Соколенко.
Нині кафедра здійснює підготовку бакалаврів
і магістрів за спеціальністю 131 «Прикладна
механіка». На сьогоднішній день кафедрою
випущено близько тисячі спеціалістів і магістрів за
цією спеціальністю.
Одним із пріоритетних напрямків навчальнометодичної діяльності кафедри є формування
сучасних навчальних посібників та підручників. За останні роки викладачами кафедри
випущено: підручники “Моделювання процесів
пакування” (за ред. А.І. Соколенка), “Пакувальне
обладнання” (за ред. О.М. Гавви); “Пакувальні
матеріали та їх фізико-хімічні властивості” (за
ред. А.І. Соколенка); навчальні посібники “Теорія
механізмів і машин. Курсове проектування” (за
ред. А.І. Соколенка), “Етикетка” (за ред. О.М. Гавви),
“Фізико-хімічні
властивості
пакувальних
матеріалів” (за ред. А.І. Соколенка), “Сертифікація,
гігієнічне забезпечення та метрологічна атестація
пакувального обладнання” (за ред. О.М. Гавви).
Інтенсифікації навчального процесу сприяє
широке використання комп’ютерної техніки.
За допомогою персональних комп’ютерів
здійснюються курсове і дипломне проектування,
а також поточний контроль знань студентів. За
останні роки на факультеті інженерної механіки
та пакувальної техніки визнано кращими
викладачів кафедри: проф. О.М. Гавву та доцентів
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К.В. Васильківського і Л.О. Кривопляс-Володіну.
Завдяки активній співпраці з компанією
“CAMOZZI” – провідним підприємством із
виготовлення
пневматичного
обладнання,
створена сучасна спеціалізована навчальна
лабораторія “НУХТ-CAMOZZI-пневматик”, лабораторне устаткування якої регулярно поповнюється
новими елементами. В лабораторії студенти мають
можливість вивчати технології та обладнання для
проектування технологічних систем пневмо- та
електропневмоавтоматики.
Студенти беруть активну участь у предметних
гуртках. Зокрема, гурток “Мехатроніка” був
створений на кафедрі у 2008 році. Для його занять
використовується спеціалізоване обладнання
кафедри – стенди компаній CAMOZZI і FESTO.
Очолює гурток д.т.н. М.В. Якимчук.
Результати
роботи
гуртка
яскраво
демонструються участю команди студентів
у Всеукраїнській студентській олімпіаді
“Механотроніка в машинобудуванні”, яка
відбувається кожного року в м. Києві на базі НТУУ
“КПІ ім. І.Сікорського”. Протягом останніх років
команди, сформовані на базі гуртка, постійно
займали призові місця.
Основний напрямок наукових досліджень
кафедри традиційно стосується теорії транспортнотехнологічних систем підприємств харчової та
мікробіологічної промисловості, особливостей і
логістики взаємодії матеріальних, енергетичних
і інформаційних потоків виробництв, динаміки
формування і переформування безперервних і
дискретних потоків вантажів, оптимізації систем
за критеріями обмеження силових дій, пропускної
здатності, питомих енергетичних і матеріальних
витрат, взаємодії матеріальних і енергетичних
потоків виробництв.
До числа важливих наукових інтересів
кафедри віднесено фізико-хімічні методи
оброблення
продуктів
харчування
та
інтенсифікація процесів харчових виробництв,
завданням яких є збереження їх якісних і
енергетичних характеристик із подовженим
терміном зберігання. У зв’язку з цим напрямком
творчими колективами професорів і доцентів
кафедри видано монографії: “Інтенсифікація
масообміну в умовах перехідних процесів”,
“Інтенсифікації масообмінних процесів в харчових
і мікробіологічних технологіях”, “Енергоматеріальні
потоки харчових і мікробіологічних виробництв”,
“Функціонально-модульне проектування пакувальних машин” та понад 100 наукових статей у
фахових вітчизняних та закордонних виданнях.
Така інтенсивна наукова робота привела до захисту
останніми роками трьох докторських дисертацій
викладачами О.Ю. Шевченком, В.А. Піддубним
та М.В. Якимчуком, а молоді викладачі кафедри
С.В. Токарчук, О.О. Бойко та А.В. Деренівська
захистили кандидатські дисертації.
Кропітка праця у наукових дослідженнях
високо оцінена науковцями та керівництвом
держави. За роботу “Інноваційні технології
підвищення ефективності харчових виробництв”

творчий колектив університету на чолі із
завідувачем кафедри А.І. Соколенком у 2012 році
отримав Державну премію України у галузі науки і
техніки.
Результати науково-технічної діяльності
кафедри щорічно представляються на виставках
“Пак Експо”, “Інпродмаш-Упаковка”, де кафедра
представляє стенди із здобутками наукової
діяльності, навчальними посібниками та
підручниками.
Активно розвивається і студентська наука.
Науково-дослідна робота є обов’язковою
складовою випускових робіт магістрів. Крім
цього, навички дослідницької діяльності майбутні
спеціалісти отримують через інтерактивне
сприйняття теоретичної інформації, практичну
підготовку та активну участь у науково-дослідних
роботах, результати яких впроваджуються,
висвітлюються на конференціях, семінарах,
публічно обговорюються. Майбутнім фахівцям,
що навчаються у магістратурі за спеціалізаціями
“Машини і технології пакування” та “Машини і
ресурсозберігаючі технології переробки упаковки”
пощастило, бо вони мають можливість брати
участь у фаховому конкурсі наукових робіт
“Золотий каштан”, присвяченому вирішенню
актуальних завдань пакувальної індустрії.
У 2017 році кафедра розпочала прийом
студентів на навчання за освітнім ступенем
“Магістр” зі спеціалізації “Мехатроніка”, а у липні
цього ж року кафедра отримала нову назву:
“Мехатроніки та пакувальної техніки”.
Сучасний освітній простір неможливо
представити без співробітництва із колегами
поза межами нашої держави. Кафедра активно
співпрацює зі спорідненими структурними
підрозділами вищих навчальних закладів
Молдови, Білорусі, Болгарії та Румунії.
Наукові здобутки кафедри були представлені
на науково-практичній конференції присвяченій
40-й річниці кафедри “Машини та апарати харчових
виробництв” Університету харчових технологій
м. Пловдів, Болгарія. В рамках конференції
працювала літня школа присвячена проблемам,
особливостям та змінам законодавства ЄС стосовно
маркування харчової продукції.
Протягом 2012-2017 років кафедра
зустрічала делегації різних університетів:
Університету “Lucian Blaga” (м. Сібіу, Румінія).
Санкт-Петербурзького технологічного інституту
(м. Санкт-Петербург, Росія), Університету харчових
технологій (м. Пловдів, Болгарія), технічного
університету Молдови (м. Кишинів, Молдова), філії
Московського державного університету технології
та управління (м. Мелеуз, Башкортостан).
Викладачі кафедри активно висвітлюють
у закордонних виданнях результати науководослідної роботи. Так за останні п’ять років
надруковано близько двадцяти публікацій
англійською мовою.
К.В. Васильківський
доцент кафедри мехатроніки
та пакувальної техніки
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МИСТЕЦТВО ОДНОГО СЕЛА

Восьмого
вересня
відкрився
вже
чотирнадцятий за порядком фестиваль «Мистецтво
одного села», який проводять вінницькі митці
– аматори та професіонали. Досі активну роботу
в напрямі відродження та розвитку народних
промислів задля знайомства з ними широкого
загалу України – та й інших держав – веде лише
Вінницька область. І цього року естафету перейняло
село Щітки Вінницького району.
У затишній актовій залі Музею літератури
розташувалася по-справжньому веселкова
виставка. Вишивка, кераміка, а також традиційні
для Щіток лозоплетіння та виготовлення різних за
призначенням – і функціональним, і естетичним
– виробів із рогози: саме вони, ці вироби, й
уславили село під Вінницею. На почесному місці
стояв неймовірно красивий Дідух, виготовлений
із пшеничних колосків, волошок, безсмертнику та
маківок, а у його підніжжі… Дивина! Сплетений
із рогози індик, просто як справжній, клює золоті
зерна! А там далі колами-покотьолами грають на
стінах керамічні тарелі, розписані квітами-зелами,
жолудями, жар-птицями… і навіть совами –
одвічними символами мудрості, зокрема мудрості
вінничан, якою вони й приїхали поділитися з нами,
киянами.
Під час урочистого відкриття виставки
співробітниця Музею літератури Галина Олексіївна
наголосила: «Є два види роботи важкої й водночас
достойної – на землі та під землею. Представники
першої – хлібороби, представники другої – шахтарі.
Кожен із них робить свою справу, і кожен несе свою
лепту у всезагальну скарбницю народних традицій.
Сьогодні ми знайомимося саме з традиціями
подільських хліборобів. У їхніх мистецьких
витворах лейтмотивами є пишні троянди, наливні
яблука, важке хлібне колосся, а вони – таємні коди,
послання до наших дітей, онуків і правнуків, заклик
любити й берегти рідну природу, свої звичаї.
Ми йдемо до Європи, будуємо свій модерний
дім, у якому буде процвітаюча економіка,
розвинене громадянське суспільство, – і це
поставить нас водноряд із провідними країнами.
Саме красою буття ми станемо цікавими
європейцям – творцям сучасного модернізованого
простору».
Водночас не забуваймо, як високо видатні
діячі Європи різних часів цінували саме українське

мистецтво. Йоганн Гердер, Пабло Пікассо, Федеріко
Фелліні… Вони творили кожен свою культуру,
але не скупилися на щирі, теплі слова про наших
митців – Тараса Шевченка, Лесю Українку, Катерину
Білокур, Олександра Довженка, Миколу Леонтовича
та багатьох інших, котрі також живилися з цілющого
джерела народних промислів і мистецтв. І тому, як
підсумувала Галина Олексіївна, «нехай кожне серце
сповниться гордістю за те, що ми – українці».
Надалі слово взяла Тетяна Омелянівна Цвігун
– куратор мистецьких колективів Вінниччини.
Передусім вона нагадала присутнім, що саме
Поділля у середовищі науковців уважається
витоком української культури. Так, є дніпровська
Петриківка з її унікальним розписом, полтавська
Опішня та чернігівська Ловинь із їхніми квітучими
глечиками й тарелями, верховинський Космач із
його барвистими писанками (за висловом поета
Ігоря Калинця, навіть Сонце на Великдень «у
Космачі розписане»)… Але на Вінниччині це все
також є – і вишивка, і кераміка, і писанки, і розпис.
Але те, що є тільки тут, – це рогоза. Понад вісім тисяч
років побутує це мистецтво, зокрема й на теренах
нинішніх Щіток. Рогозяні вироби супроводжують
усе життя подолян – на рогозянках (підстилках)
народжували дітей, ці ж підстилки правили й
за поховальні мари; з рогози плели колиски та
кошики, а також – за сучасною термінологією –
«екологічно чисте» взуття, котре часто купують
іноземці як український сувенір. І в цих виробах, за
словами доповідачки, – «енергетика тисячоліть»,
прадавня технологія, яка й до сьогодні жива.
Промову Тетяни Омелянівни дуже доречно й,
головне, образно продовжив професор філології
та поет Станіслав Станіславович Гординський. Так,
сказав він, ми справді прагнемо до Європи, але
подивімось на реалії – у їхніх державах уже нема
того, що досі є у нас. Хіба часто побачиш у продажу
вироби народних майстрів? Або на місцевому
радіо чи телебаченні почуєш виступ фольклорного
колективу?.. От у чому запорука унікальності
України як майбутнього члена Європейського
союзу, – узгодити у світогляді всіх і кожного
розумові та чуттєві складники; розбудувавши
нові технології, зберегти притаманне змалку всім
образне світобачення. А рушієм цього й стане
відродження та примноження давніх мистецьких
традицій.

Зав. кафедри технології
оздоровчих продуктів Г. Сімахіна
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Виступив і подолянин із діда-прадіда –
уродженець Шаргорода, член Національної спілки
письменників України Петро Перебийніс, привнісши
в розмову ще більший струмінь поетичності:
«Запахло в залі подільським яблуневим садом,
повіяло теплими подільськими вітрами, – притому
що в Києві сьогодні навіть збиралося на дощ.
Уся краса Поділля не може вміститися в цій залі!
Щоразу під час цієї культурно-просвітницької
акції ми бачили щось оригінальне у доробках
кожного з чотирнадцяти сіл, але нині маємо
нагоду пересвідчитися – не можна не пишатися
Вінниччиною! Погляньте, – звернувся Петро
Мойсейович до присутніх, – дорослі говорять, а
діти тим часом плетуть».
І справді, попід стіною троє школяриків
старанно займалися творчістю: двоє хлопчиків
робили основу для кошиків, кожен біля свого
верстата, – мов досвідчені ткачі, прибивали
бердами кожне стебло, аби й шпаринки в
майбутньому виробі не було; а дівчинка то одному,
то другому готувала чергову рогозину. «І так буде
завжди: світ стоятиме, доки вони – плестимуть!»
Та всіх заінтригував сільський голова Щіток
Дмитро Олександрович Науменко: окрім слів
подяки працівникам музею та відвідувачам, він
запросив нас до свого села, де наступного року
відкриють пам’ятник… кошикові! Так, якщо у
Полтаві є пам’ятник галушці, у Ніжині – огіркові,
одним словом – тому, що стало «брендом»,
візитівкою того чи того населеного пункту України,
то чого б не увічнити й кошик, хоча б у маленькому
селі? Адже він того вартий – і як універсальний
ужитковий виріб, і як неодмінний атрибут
церковних свят, і як символічний аналог колиски…
Підсумком кожної доповіді, незалежно від її
змісту та стилю, стали слова: «У Європу ми маємо
йти – українцями!».
Тому всіх небайдужих, які черпають натхнення
в рідній культурі, запрошуємо відвідати неповторну
виставку «Мистецтво одного села» в Музеї
літератури на вулиці Богдана Хмельницького. Вона
триватиме до 6 жовтня.
Наталія Науменко
професор кафедри гуманітарних дисциплін
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ВІТАЄМО!
У липні вітання приймали:
Галина Іллівна Шейко, завідувач навчальної
лабораторії кафедри органічної хімії
Світлана Юхимівна Замула, прибиральниця
студентського містечка
Олена Іванівна Семенова, завідувач кафедри
екології та збалансованого природокористування
Анатолій Михайлович Куц, завідувач кафедри
біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Оксана Степанівна Коротчук, кастелянка
студентського містечка
Тетяна Іванівна Царенко, лаборант кафедри
технології цукру та підготовки води
Юлія Володимирівна Вештебей, швейцар
студентського містечка
Світлана Миколаївна Іванова, заступник
головного бухгалтера
Оксана Юріївна Михайленко, прибиральниця
студентського містечка

Розпочався черговий навчальний рік. Із новими силами й наснагою після літніх відпусток
колектив НУХТ приступив до роботи. Протягом літніх канікул і у вересні багато наших колег
відзначили й святкують свої ювілеї.

Ювіляри серпня:
Петро Андрійович Рудик, професор кафедри
економіки і права
Станіслав Йосипович Крижановський, старший
викладач кафедри технології консервування
Тамара Іванівна Гулак, прибиральниця
господарського відділу
Олександр Йосипович Рішан, доцент кафедри
інтегрованих
автоматизованих
систем
управління
Валентина Володимирівна Кудіна, директор
Центру доуніверситетської освіти
Тамара Володимирівна Березянко, в.о.
завідувача кафедри управління персоналом та
економіки праці
Алла Володимирівна Ваврик, старший
інспектор з контролю по забезпеченню
навчального процесу

У вересні святкують:
Алла Леонідівна Подейко, прибиральниця
господарського відділу
Мирослав Франкович Юськів, заступник
директора з адміністративно-господарської
роботи Львівського коледжу м’ясної та молочної
промисловості НУХТ
Тетяна Миколаївна Тваринська, заступник
директора з навчальної роботи Кам’янецьПодільського коледжу харчової промисловості НУХТ
Лариса
Володимирівна
Старшинська,
професор кафедри маркетингу
Ректорат, викладачі, співробітники та студенти
щиро вітають ювілярів і бажають здоров’я й
натхнення, успіхів і наснаги, миру, злагоди,
сонячного настрою й щастя на многії літа!

ПЕРЕМОЖЦІ!
В університеті підведені підсумки конкурсу
«Краща академічна група НУХТ 2017».
Кожна академічна група оцінювалася за
різними видами діяльності протягом 2016
календарного року: успішністю за результатами
двох останніх екзаменаційних сесій, відвідуванням
аудиторних занять, дотриманням Правил
внутрішнього розпорядку університету, науковою
діяльністю групи, участю студентів групи у
культурно-громадському та спортивному житті
університету.
Конкурс проводиться в університеті щороку у
два етапи: перший етап – визначення кращої групи
факультету або інституту, другий – визначення
кращої групи університету. Підсумки першого

Переможці конкурсу - група МН-2-7а
етапу конкурсу підводилися конкурсною комісією
факультету/інституту відповідно до Положення
про проведення конкурсу «Краща академічна
група НУХТ». При цьому розраховувався сумарний
бал групи шляхом додавання отриманих кожним
студентом групи балів і відніманням штрафних
балів, наступним поділом загальної суми балів
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на кількість студентів у групі. Підсумки другого
етапу конкурсу підведені конкурсною комісією
університету. Отже, цьогорічні результати конкурсу
наступні:
Переможцем стала група МН-2-7а Навчальнонаукового інституту економіки і управління із
сумарним балом 25,8.
2-е місце посіли одразу дві групи: ХЧ-2-1
факультету готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу та група БТ-4-4 факультету біотехнології та
екологічного контролю із середнім балом групи
20,2 та 20,1 відповідно.
3-є місце було присуджене групі ЗМ-3-1
факультету інженерної механіки та пакувальної
техніки (зараз – Навчально-науковий інженернотехнічний інститут ім. акад. І.С.Гулого).
Вітаємо переможців! Запрошуємо всіх
студентів взяти участь у конкурсі в наступному
році!
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