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ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Доповідає проректор
Л. Арсеньєва
Жовтень дарує нашому колективові
одразу два професійних свята – День
працівників освіти і День працівників
харчової промисловості. Зі сторінок
«Променя» до нашого колективу звертається ректор університету, професор А.І. Українець:
Шановні викладачі, співробітники,
студенти!
Щиро вітаю наш згуртований колектив зі святами – Днем працівників
освіти та Днем працівників харчової
промисловості.
Харчова промисловість по праву
вважається однією зі значних складових у господарському комплексі країни, найбільш соціально орієнтованим
сектором реальної економіки, який
грає важливу роль у забезпеченні продовольчої безпеки. Продукти українського виробництва вже знають і обирають у багатьох країнах світу. Знають
за незмінно високу якість, обирають
за неповторний смак і унікальні рецептури.
На нас з вами, шановні колеги,
покладена велика відповідальність,
адже освітяни формують свідомість
і громадянську позицію нового покоління, завдяки вашому професіоналізму, терпінню, любові до своєї
справи наші студенти не лише отримують якісну освіту, але і з гідністю
відстоюють честь університету на всеукраїнських та міжнародних олімпіадах і наукових конкурсах.
Я хочу щиро подякувати кожному члену нашого колективу за відповідальність, небайдужість і творчий неспокій. Нехай ці святкові дні
принесуть вам масу позитивних емоцій, теплі поздоровлення і побажання
від ваших колег і учнів.
З повагою,
Ректор 		
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А. І. Українець

ПИТАННЯ
СЬОГОДЕННЯ
5 жовтня відбулося планове засідання вченої ради університету. Розпочалося
воно з обговорення причин і наслідків пожежі, яка наприкінці вересня спалахнула
у лабораторному корпусі й забрала життя
завідувача лабораторії кафедри технології
зберігання і переробки зерна Лариси Чагарної. Ректор Анатолій Українець повідомив, що центральна лабораторія МНС
України вже надала висновок, який свідчить, що пожежа сталася в результаті підпалу, чиїхось умисних злих дій, по факту
чого відкрите кримінальне провадження.
Ректор закликав присутніх максимально
відповідально ставитися до безпеки своїх
підлеглих і своєї власної, не нехтувати
правилами техніки безпеки, в т.ч. пожежної, на робочих місцях і вдома, робити
все від них залежне, аби подібна трагедія
більше ніколи не повторилася. Вчена рада
вшанувала пам’ять загиблої колеги хвилиною мовчання.
Та життя триває, і ніхто, крім вченої
ради не вирішить нагальних питань, що
ставить перед нашим колективом сьогодення. Тож засідання продовжилося
відповідно до порядку денного, в рамках
якого розглянули: план роботи вченої
ради на поточний навчальний рік, підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії
2016-2017 навчального року, комплексний
план заходів із організації вступної кампанії 2018 року, стан і завдання з ліцензування та акредитації спеціальностей в
університеті та відокремлених структурних підрозділах. Крім того, затвердили перелік освітніх програм за спеціальностями
університету та відокремлених структурних підрозділів і кваліфікації фахівців,
підтримали клопотання Навчально-наукового інституту економіки і управління
про висунення на конкурс із присудження
премії НАН України ім. М.В.Птухи монографії завідувача кафедри фінансів Лади
Шірінян «Мікрострахування в Україні:
Бути чи не бути?» та клопотання кафедри
мехатроніки та пакувальної техніки присвоїти ім’я професора Олександра Кривопляса аудиторії А-118 з нагоди 85-річчя від
дня заснування кафедри.

З питань порядку денного виступили
та взяли участь у обговореннях: ректор
університету Анатолій Українець, перший
проректор Володимир Яровий, проректор
з наукової роботи Олександр Шевченко,
проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва, начальник Навчально-методичного управління
Валерій Виговський, в.о. декана факультету автоматизації і комп’ютерних систем
Андрій Форсюк, завідувачі кафедр Сергій
Василенко, Олена Сологуб, Ігор Ельперін,
професори Сергій Шульга і Микола Прядко.
Також з нагоди ювілею кафедри мехатроніки та пакувальної техніки ректор
Анатолій Українець вручив нагрудний
знак «Відзнака НУХТ» завідувачу кафедри Анатолію Соколенку та нагрудні знаки «Подяка ректора» доценту кафедри
Костянтину Васильківському й колишнім
співробітникам кафедри, а нині – проректору університету з наукової роботи
Олександру Шевченку і завідувачу кафед
ри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Олександру Гавві.
Почесною грамотою університету був відзначений в.о. завідувача кафедри вищої
математики ім. проф. Можара В.І. Іван
Юрик.
Наостанок ректор звернув увагу присутніх на зміст матеріалів, розміщених на
он-лайн платформі для дистанційного навчання студентів заочної форми навчання, й повідомив про прохання Міністерства аграрної політики й продовольства
України щодо відзначення Дня працівників харчової промисловості на базі нашого вишу, як це було у попередні роки.
Вчена рада підтримала ідею проведення
урочистостей на базі нашого університету,
адже це дає прекрасну нагоду тісно поспілкуватися з представниками промислових
підприємств, відновити старі зв’язки й
налагодити нові з потенційними базами
практик для студентів і роботодавцями
для наших випускників.
На цьому порядок денний був вичерпаний, і ректор закрив засідання.
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БАГАТООБІЦЯЮЧЕ ПАРТНЕРСТВО
5 жовтня 2017 року відбулося підписання угоди про співпрацю між нашим
університетом та Ірпінським ліцеєм інноваційних технологій.
Колектив нашого вишу має давні традиції активної співпраці із загальноосвітніми навчальними закладами України, у
межах яких використовуються найрізноманітніші форми роз’яснення школярам і
їх батькам переваг здобуття вищої освіти
та зацікавлення їх у виборі саме технічної вищої освіти. Це і профорієнтаційні
лекції та зустрічі, і екскурсії університетом, і профільні класи, відкриті у школах
і ліцеях, і спеціально розроблені проекти з
окремих спеціальностей, і майстер-класи,
і участь школярів у лабораторних роботах
наших студентів і наукових дослідженнях,
стартапах, а також загальноуніверситетських пізнавальних, спортивних і розважальних заходах і багато іншого.
І ось до когорти партнерів НУХТ додався ще один колектив, співпраця з яким
відкриває нові горизонти, адже Ірпінський ліцей інноваційних технологій, хоч і
щойно розпочав свою діяльність, але вже
зробив серйозну заявку на якісно новий
підхід до навчання. А головне своє завдання вбачає у підтримці талановитої молоді,
створюючи всі умови для розвитку і становлення юних науковців уже зі шкільної лави. Для цього у ліцеї запроваджені
міжнародні стандарти освіти, інноваційний підхід і проектна форма навчання,
обладнані сучасні високотехнологічні лабораторії для навчальної і наукової роботи у рамках Малої академії наук, ведеться
пошук партнерів серед провідних вищих
навчальних закладів України. Патронаж
ліцею здійснюється професором Оксфордського університету з комп’ютерних наук

і математики Крісом Імафідоном. Надзвичайно приємно, що наш виш став першим
партнером цього молодого, талановитого,
спрямованого у майбутнє, активного колективу.
Протягом вересня ліцеїсти вже були
гостями кафедр Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад.
І.С. Гулого, з фахівцями яких дуже плідно
і корисно поспілкувалися у рамках Все
українського тижня харчових технологій.
Надзвичайно велике враження справило
на учнів особисте знайомство з представниками потужних підприємств, з новітніми технологіями, якими вони користуються, і розробниками яких може стати
кожний із ліцеїстів, уже зараз розпочавши
наукові пошуки під керівництвом досвідчених фахівців нашого університету. Попереду заплановано ще багато цікавого, а
поки що до університету завітали директор ліцею Леся Харітоненко і заступник
директора з адміністративних питань Ігор
Котельников.
Гості побували у лабораторіях кафедр
машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв і мехатроніки та пакувальної техніки, де були вражені їх сучасним оснащенням й дізналися про тісну
співпрацю з провідними виробниками
обладнання, що надають для навчання наших студентів і ведення наукових досліджень найновітніші зразки техніки. Зокрема, керівники ліцею оглянули лабораторії
технологічного обладнання харчових і
фармацевтичних виробництв, робототехніки і мехатроніки, пневматичної техніки,
систем автоматизованого проектування.
Також вони поспілкувалися з першим
проректором університету, професором
Володимиром Яровим, директором На-
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вчально-наукового інженерно-технічного
інституту ім. акад. І.С. Гулого, доцентом
Сергієм Блаженком, завідувачем кафедри
машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, професором Олександром Гаввою. Очільники ліцею більше
дізналися про потужний потенціал нашого вишу, й самі поділилися амбітними
планами розвитку навчального закладу, у
яких сподіваються на нашу підтримку. Директор ліцею Леся Харітоненко наголосила, що вони ставлять за мету для кожного
ліцеїста крім звичайного навчання займатись індивідуальною творчою та дослідницькою роботою. І тут у нагоді стануть
вчені НУХТ. Безперечно, ліцей отримає
всебічну підтримку від нашого колективу, адже, знаходячись на вістрі освітньої
і наукової діяльності впродовж 133 років,
наш навчальний заклад охоче надає допомогу тим, хто так само прагне до розвитку,
вдосконалення, підготовки високоякісних
фахівців, свідомих, активних громадян
для нашої України.
У ході розмови також намітилися
нові вектори співпраці, зокрема, гості зацікавилися можливістю отримання програмного забезпечення для виконання
ліцеїстами конкретних завдань від наших
фахівців, розроблення ними стартапів із
перспективою їх впровадження, можливістю оприлюднення результатів їх досліджень широкому науковому загалу і нашої
країни, і зарубіжжя у рамках потужних
наукових форумів, що відбуваються в
університеті, та публікацій у галузевих виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз. Отож, підписання угоди
починає новий виток взаємостосунків на
освітянській ниві.
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НАШЕ СВЯТО
13 жовтня в нашому університеті
харчовики України традиційно відзначали професійне свято – День працівників
харчової промисловості. Як і щороку до
університету завітали високопосадовці,
представники дипломатичного корпусу,
президенти і голови галузевих асоціацій,
керівники й співробітники підприємств
харчової промисловості різних форм власності.
Студентські й викладацькі колективи
навчально-наукових інститутів і факультетів зустрічали гостей виставкою їх кращих досягнень, а у актовій залі на них чекала святкова програма.
Перш ніж розпочати урочистості, ректор Анатолій Українець попросив присутніх вшанувати хвилиною мовчання світлу
пам’ять завідувача лабораторії кафедри
технології зберігання і переробки зерна
Лариси Чагарної, що трагічно загинула під
час пожежі в університеті 27 вересня.
Урочисті збори з нагоди свята розпочалися з виконання Гімну України. А далі
ведучі надали слово високоповажним гостям. Свої вітання харчовикам надіслали
Президент України Петро Порошенко,
Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман і Голова Верховної Ради України Андрій Парубій. Від Верховної Ради України
зі щирими побажаннями до присутніх
звернувся голова підкомітету з питань
економічної і фінансової політики в агропромисловому комплексі Комітету з
питань аграрної політики та земельних
відносин Верховної Ради України Лео
нід Козаченко. Вітання від Міністерства
аграрної політики і продовольства України виголосила заступник міністра Олена
Ковальова. Директор департаменту науково-технічного розвитку Міністерства
освіти і науки України Дмитро Чеберкус
привітав харчовиків і колектив університету від імені МОН та міністра Лілії Гриневич. З вітальним словом виступили голова
Держспоживслужби України Володимир
Лапа і аташе з питань наукового та університетського співробітництва посольства
Франції в Україні Сільвен Ріголле.
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Тепло й щиро привітав колег ректор
нашого університету, професор Анатолій
Українець. Зокрема, Анатолій Іванович
зазначив: «Саме харчова галузь забезпечує продовольчу безпеку країни, сприяє
піднесенню економіки нашої держави, утвердженню позитивного іміджу України у
світі. Підприємства галузі – приклад впровадження передових світових технологій,
залучення нових інвестицій, сучасності,
наукомісткості та ефективності. Сьогодні
30% українського експорту припадає на
продукцію харчової промисловості.
Завдяки вашій наполегливій праці харчова галузь на сьогодні є однією з
провідних галузей економіки й демонструє високі темпи розвитку. Завдяки саме
вам українці забезпечені продовольчими
товарами вітчизняного виробництва й
не залежать від імпорту. Абсолютна більшість продуктів харчування, що споживаються в нашій державі, – українського виробництва. І це найкраща характеристика
вашої праці і прояв високої довіри.
В нашій країні працює понад 5,5 тисяч підприємств харчової промисловості.
Це потужні сучасні підприємства, що
динамічно розвиваються, розширюють
асортимент продовольчих товарів, підвищують конкурентоспроможність української продукції на зовнішніх ринках. І
всіма своїми здобутками й досягненнями
харчова галузь завдячує висококваліфікованим спеціалістам, ентузіастам своєї
справи, левову долю яких готують саме в
Національному університеті харчових технологій. Випускники нашого університету
вже багато десятиліть золотими літерами
пишуть славні сторінки світової історії.
Диплом нашого університету – свідоцтво
високої якості, він був і залишається візитною карткою професійної майстерності і
визнається конкурентоспроможним у багатьох країнах світу…
…Ми щиро раді бачити сьогодні наших випускників різних років, що з гідністю несуть звання «випускник київського
харчового» й не забувають свою Альма
матер. Ми пишаємося їх здобутками й ба-

жаємо їм наснаги і подальшого впевненого поступу вперед.
Безсумнівно, харчова промисловість
України має великий потенціал і ви, шановні представники цієї почесної професії, наші вихованці, наші колеги, й
надалі докладатимете всіх зусиль для нарощування виробництва, оновлення асортименту продукції та поліпшення її якості
відповідно до світових стандартів. Тож ще
раз прийміть слова заслуженої подяки,
шани і найщиріші вітання з нагоди професійного свята.
Нехай кожний день приносить вам
нові здобутки і досягнення, ваше життя
буде мирним, щасливим і радісним, а кожний наступний рік стане для вас роком розвитку та самовдосконалення!
Зі святом, друзі! Успіхів вам, плідної
праці і творчих злетів!».
Також за традицією відбулося нагородження кращих із кращих працівників
галузі за підсумками роботи протягом
року. Приємно, що серед нагороджених
і фахівці нашого навчального-наукового
комплексу.
Зокрема, Грамотою аграрного комітету
Верховної Ради України були нагороджені
професор кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Василь Пасічний і доцент
кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Олена Білик. Подяками Мінагрополітики відзначені:
професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Віра
Дробот;
- доцент кафедри технології оздоровчих
продуктів Віра Івчук;
- завідувач кафедри мехатроніки та пакувальної техніки Анатолій Соколенко;
- доцент кафедри біотехнології і мікробіології Юрій Пенчук;
- доцент кафедри готельно-ресторанної
справи Лариса Шаран;
- провідний науковий співробітник
науково-дослідної частини Галина Дмитровська;
- директор Свалявського технічного коледжу НУХТ Василь Йовбак;
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- заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і управління
Наталія Слободян;
- директор Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ Анатолій Палаш;
- директор Вінницького коледжу НУХТ
Володимир Керницький.
Директору Львівського коледжу м’ясної та молочної промисловості НУХТ Борису Микичаку вручений нагрудний знак
«Відмінник освіти України».
Колектив нашого університету також
відзначив з нагоди свята партнерів, які
сприяють розвитку нашого навчального
закладу. Церемонію нагородження провів
ректор Анатолій Українець.
Цього року нагрудні знаки «За особливі заслуги перед Національним університетом харчових технологій» були вручені:
- генеральному директорові Української
корпорації по виноградарству і виноробній промисловості «Укрвинпром» Володимиру Кучеренку;
- генеральному директору ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву
пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «Укрпиво» Галині Кореньковій;
- заступнику голови правління ПрАТ
«Столичний Млин» Надії Бачал;
- головному технологу «Українсько-словенського підприємства «Хлібопекарсь-

кий комплекс «Кулинічівський» Богдані
Дахно;
- голові правління ПрАТ «Київський маргариновий завод» Юрію Євенку;
- технологу компанії «Еколайф-Україна»
Юлії Гагаріній;
- начальнику лабораторії ТОВ «Парфумерно-косметична фабрика «Ароза» Любові
Загорулько;
- директору ТОВ «Хмільницьке» ВП «Жаданівський цукровий завод» Володимиру
Омельченку;
- керівнику служби «Корпоративний
університет» корпорації «Артеріум» Анні
Єгоровій;
- генеральному директору ТОВ «Ремос»
Володимиру Тарасевичу;
- генеральному директору ТОВ «КАМОЦЦІ» Олександру Смірнову;
- директору з маркетингу та комунікацій
компанії «АСТАРТА-Київ агропромхолдинг» Миколі Ковальському;
- директору по роботі з персоналом готелю
«HILTON KIEV» Анні Мєдвєдєвій;
- генеральному директору ТОВ «Аграна
Фрут Україна» Володимиру Семенюку;
- заступнику директора департаменту
продовольства Міністерства аграрної
політики та продовольства України Людмилі Хомічак;
- голові наглядової ради ТОВ «Київський
БКК» Ірині Папуші.

Співає
М. Нерадовіч

Подяку Мінагрополітики
отримав А. Соколенко

На завершення святкування на присутніх чекав феєричний видовищний
концерт, підготовлений талановитою
молоддю, випускниками й викладачами
університету. Зокрема, запальні й ліричні
вокальні композиції подарували випускниці університету Аліна Макуха й Мілена
Нерадовіч, доцент кафедри фізики Сергій
Баглюк, студенти Навчально-наукового інституту харчових технологій Євген Амаріца, Анастасія Кушнір, дует «Черемош», Навчально-наукового інженерно-технічного
інституту ім. акад. І.С. Гулого Василь Федикович, факультету біотехнології та екологічного контролю Марія Лісовська, дует
«Зілля», факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Вікторія Новикова, Діана Лисак, Навчально-наукового
інституту економіки і управління Марина
Кабак. Енергійну польку й темпераменту
латину презентували танцювальні колективи факультету біотехнології та екологічного контролю. Вражаючими були виступи пари бальників Навчально-наукового
інституту економіки і управління та соло
на саксофоні від Степана Ціолковського з
Навчально-наукового інституту харчових
технологій. Традиційно ідейним натхненником і організатором концерту виступив
творчий колектив Студентського центру
патріотичного виховання та культурного
розвитку.

А. Українець вручає відзнаку
фахівцю корпорації «Артеріум

Музичне вітання від
С. Ціолковського

У ПОЛІ ЗОРУ НАУКОВЦІВ
У вересні в Міжнародному виставковому центрі відбувся Всеукраїнський
тиждень харчових технологій, головними
складовими якого були 26-та Міжнародна спеціалізована виставка обладнання
та технологій для харчової промисловості INPRODMASH, 18-та Міжнародна
спеціалізована виставка обладнання та
технологій для пакування UPAKOVKA,
Міжнародна виставка хлібопекарської
промисловості BAKERY Ukraine, Міжнародна виставка кондитерської промисловості SWEETS Ukraine.
Наш університет – багаторічний активний учасник і співорганізатор низки
заходів у рамках цього масштабного галузевого форуму.
Цього разу на майданчиках тижня
зібралися понад 130 учасників із 14 країн.
Були представлені також голландська і турецька експозиції.
Науковці Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. академіка
І.С.Гулого та Навчально-наукового інституту харчових технологій традиційно
підготували ґрунтовну експозицію, що демонструвала нові розробки наших фахівців.
В офіційній церемонії відкриття взяли
участь: проректор нашого університету
з наукової роботи, професор Олександр
Шевченко, директор департаменту продовольства Міністерства аграрної політики
України Микола Мороз, Радник з питань
сільського господарства Посольства Королівства Нідерландів в Україні Каролін
Спаанс, організатор турецької експозиції,
директор компанії Zed Expo International
Зафер Кірмізітас, глави національних галузевих об’єднань: «Укрмолпром» - Василь
Бондаренко, «Укрм’ясо» - Володимир Попов, «Укрхлібпром» - Олександр Васильченко, «Укркондитерпром» - Олександр
Балдинюк, союзу «Борошнемели України»
- Олександр Лавринчук, заступник голо6

ви Правління «Укркосервмолоко» - Анна
Салівіна, генеральний директор національного органу «УкрНДНЦ» - Анна Лісіна.
Вітаючи учасників і гостей форуму,
директор департаменту продовольства
Міністерства аграрної політики України
Микола Мороз, зокрема, відзначив успіхи
вітчизняного аграрного сектора і харчової
промисловості, які стають локомотивом
української економіки. Радник з питань
сільського господарства Посольства Королівства Нідерландів в Україні Каролін
Спаанс, у свою чергу, висловила подяку
учасникам і організаторам заходу, і запевнила, що голландські компанії завжди раді
поділитися своїм досвідом і досягненнями
з українськими партнерами.
Приємно, що серед представників
фірм-експонентів наші викладачі зустріли чимало випускників НУХТ, які не лише
успішно вибудовують кар’єру за здобутим
фахом, але і є власниками цілком успішного бізнесу.
Проректор Олександр Шевченко поспілкувався з представниками провідних
вітчизняних і закордонних фірм щодо
впровадження нових інноваційних технологій наших фахівців, проходження нашими студентами практик та подальшого
працевлаштування випускників.
Крім того, у рамках тижня вчені
універси тету провели масштабні наукові
зібрання – 2-ту Науково-практичну галузеву конференцію «Інноваційні технології
в хлібопекарському виробництві», 4-ту
Галузеву науково-практичну конференцію
«Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», 6-ту Міжнародну науково-практичну конференцію «Ресурсота енергоощадні технології виробництва
і пакування харчової продукції – основні
засади її конкурентноздатності». Також
представники кафедр університету і студенти взяли участь у 3-й Галузевій науко-

во-практичній конференції «Молочний
бізнес в сучасних умовах. Передові технології - перспектива розвитку галузі» та 2-й
Науково-практичній галузевій конференції «Робота м’ясної промисловості в сучасних умовах».
Впродовж усього часу проведення
Міжнародної спеціалізованої науково-практичної конференції «Ресурсо- та
енергоощадні технології виробництва і
пакування харчової продукції – основні
засади її конкурентоздатності» її організаторами виступають науковці Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. академіка І.С. Гулого (донедавна
– факультет інженерної механіки та пакувальної техніки) нашого університету,
а незмінним модератором – завідувач
кафедри машин і апаратів харчових та
фармацевтичних виробництв, професор
Олександр Гавва. Партнери конференції
– Інститут продовольчих ресурсів НААН
України та виставкова фірма «АККО ІНТЕРНЕШНЛ».
Учасників конференції привітали і
побажали плідної роботи директор департаменту продовольства Міністерства
аграрної політики та продовольства України Микола Мороз, проректор НУХТ з нау
кової роботи, професор Олександр Шевченко, заступник генерального директора
виставкової фірми «АККО ІНТЕРНЕШНЛ»
Юрій Кіщак, який також відзначив високий рівень організації зібрання.
Присутні обговорювали широке коло
питань – стан і шляхи ресурсо- й енергозаощадження на підприємствах харчової
промисловості; інноваційні та ресурсо
ощадні технології продуктів харчування;
використання нетрадиційної сировини
в технологіях продуктів харчування; інноваційні технології пакування харчових
продуктів; енергоощадні та ресурсозберігаючі технології виготовлення тари та упаковки; інноваційні складові створення
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пакувального обладнання; енергоменедж
мент на підприємствах харчової промисловості; шляхи підвищення ефективності
виробничої логістики на підприємствах
харчової промисловості.
Актуальні питання, вагоме представництво науковців і виробничників, цікава
дискусія, що виникла в процесі обговорення, привернули увагу до форуму значної
кількості молоді.
Доповідачі конференції отримали відповідні сертифікати й збірники матеріалів.
А наступного дня у рамках
Всеукраїнсь
кого тижня харчових технологій науковці кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів
нашого університету спільно з об’єднанням «Укрхлібпром» та виставковою
фірмою «АККО ІНТЕРНЕШНЛ» провели Міжнародну спеціалізовану науково-практичну конференцію «Інноваційні
технології у хлібопекарському виробниц
тві».
Відкрив роботу конференції її незмінний модератор, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, професор Володимир Ковбаса.
Від ректора, професора Анатолія
Українця та себе особисто учасників
зібрання тепло привітав і побажав плідної
роботи проректор університету з наукової
роботи, професор Олександр Шевченко.
Стану хлібопекарської галузі України
в сучасних умовах присвятив свій виступ
голова об’єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко. Надзвичайно зацікавив присутніх виступ професора кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських виробів нашого університету Віри
Дробот щодо інноваційних технологій
оздоровлення асортименту хлібобулочних
виробів. Цікаві факти про хлібопечення
у Білорусії присутні почули від головного
редактора журналу «Пекарь&Кондитер»
Людмили Овсяннікової.
Багато корисного для себе дізналися із
доповідей й інших учасників конференції
присутні на ній численні студенти. Широкий спектр порушених науковцями й ви-

робничниками питань – від авангардних
технологій та шляхів підвищення якості
хліба і до контролю управління якістю в
промисловості та підвищення прибутковості підприємств галузі завдяки пакуванню продукції – викликав жваве обговорення й щиру зацікавленість і майбутніх
фахівців, і визнаних корифеїв.
Традиційно велику кількість – учасників і гостей Всеукраїнського тижня
харчових технологій, науковців, виробничників і студентів зібрала Міжнародна
спеціалізована науково-практична конференція «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», яку наші вчені
провели спільно з асоціацією «Укркондитерпром» та виставковою фірмою «АККО
ІНТЕРНЕШНЛ».
Присутніх привітав завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів, професор Володимир
Ковбаса. Про зміни в оформленні нормативної документації в кондитерській галузі йшлося у виступі голови ТК по стандартизації, радника президента асоціації
«Укркондпром» Юрія Кожанова. Фактори
успішних продажів українських товарів у
міжнародних торговельних мережах навів
віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців Денис Красніков.
Цукрам, цукрозамінникам, підсолоджувачам та їх використанню при виробництві
кондитерських виробів присвятила свій
виступ професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Антонелла Дорохович.
Учасники конференції також багато
говорили про сировину при створенні
технологій нового асортименту кондитерських виробів, дискутували щодо
перспективних напрямків збагачення
кондитерських виробів мікро- та макроелементами, обговорювали базові стандарти харчової промисловості та перехід
на європейську модель стандартизації,
а також ділилися своїми досягненнями,
розмірковували про наукове забезпечення
подальшого розвитку галузі та визначали
подальші перспективи.

Ю.Кожанов і наші
переможниці

Ще одна багаторічна традиція Все
українського тижня харчових технологій
– відзначення переможців фахових дегустаційних конкурсів. І цей рік не став
виключенням.
Зокрема, відбулося нагородження
переможців 18-го професійного дегустаційного конкурсу кондитерських товарів
«Солодкий тріумф» і 18-го професійного
конкурсу кондитерської упаковки «Тріумф
упаковки».
Участь у цих конкурсах беруть виробники всіх видів кондитерських виробів, харчоконцентратів, солодких молочних виробів і морозива тощо. Зразки
оцінюються незалежною Дегустаційною
комісією, яка складається з професійних
експертів-дегустаторів асоціації «Укрконд
пром», Мінекономіки України, Держспоживстандарту України, МОЗ України,
Держдепартаменту продовольства, а також представників відділів закупівель
оптово-роздрібних торговельних мереж
м. Києва, за органолептичними показниками якості за 5-ти бальною системою
«всліпу».
Традиційно аспіранти кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів нашого університету беруть участь
у конкурсі «Солодкий тріумф». Їх інноваційні розробки нових технологій кондитерських виробів щороку поповнюють
скарбничку університету престижними
нагородами.
Цього року перемогу у номінації
«Тріумф інновацій» нашій науковій молоді принесли пориста карамель «Фруктова легкість», пориста карамель функціонального призначення «Нотка каротину»,
льодяникова карамель функціонального
призначення «Дитяча насолода», льодяникова карамель дієтично-функціонального призначення «М’ятний бриз», крекер
пікантний «Лісовичок» і крекер пікантний
«Монарда», а також неглазурована помадно-кремова цукерка «Загадкова ягідка».
Відзнаки переможцям вручив радник
президента асоціації «Укркондпром» Юрій
Кожанов.

Професор Г.Гончаров
спілкується з
виробничниками

КОЛИ СПІВАЄ ДУША
19 жовтня у актовій залі університету знову лунали ліричні й запальні
українські пісні та бурхливі оплески
– в університеті відбувся традиційний
конкурс української пісні. Підтримати
своїх конкурсантів прийшли студенти,
директори навчально-наукових інститутів і декани факультетів, викладачі та
співробітники.
Цьогорічний загальноуніверситетський конкурс української пісні оцінювало
професійне журі у складі: актриси, співачки, народної артистки України Тетяни
Негрій, поета-пісняра, письменника Олександра Зубченка, солістки хору ім. Григорія Верьовки, викладача вокалу студії
хору ім. Григорія Верьовки і педагогічного
університету ім. Михайла Драгоманова,
заслуженої артистки України Тетяни Пірогової, української співачки, музиканта і
композитора Каті Чилі, кінорежисера, сценариста, заслуженого працівника культури України Дмитра Ломачука. Очолив журі
композитор, співак, професор кафедри
академічного та естрадного вокалу Інституту мистецтв Київського університету
ім. Бориса Грінченка, народний артист
України Олег Марцинківський.
Свої виступи на суд вибагливого глядача й прискіпливого журі представили 16
конкурсантів.
Відкрила конкурсну програму з піснею
«Світанок» студентка факультету біотехнології та екологічного контролю (БТЕК)
Марія Лісовська.
Під номером два виступала Емілія
Омельченко з Навчально-наукового інституту економіки і управління (ННІ ЕіУ),
яка виконала композицію «Ома».
Три життєві поради з піснею «Три зорі»
присутнім дала учасниця під номером три
Валерія Бондарчук (факультет БТЕК).
Про закоханість Бреда Пітта заспівала
Ольга Оленюк (ННІ ЕіУ), подарувавши
композицію «Бред Пітт» (4).
«Твої гріхи» презентувала Вікторія
Новікова (5) з факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (ГРТБ).
Інна Кравченко (ННІ ЕіУ) подарувала
пісню «Не тримай» (6).
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«Не рятуй мене» – таку пісню обрав
для виступу Андрій Дячинський (7) з Навчально-наукового інженерно-технічного
інституту ім. акад. І.С. Гулого (ННІТІ).
Про старе кіно нагадали учасниці під
№8 – дует «Черемош», що представляв
Навчально-науковий інститут харчових
технологій (ННІ ХТ) з піснею «Старе кіно».
Дев’ята конкурсантка Аріна Юрковець (факультет ГРТБ) виконала «Не сходило вранці сонечко».
Наступною виступала Анастасія Бабенко (ННІ ЕіУ) з номером «Паті на Прикарпатті» (10).
Оксана Багайлюк (ННІ ХТ) розповіла
про любов до Батьківщини у пісні «Сам
собі країна» (11).
«Вас бракує мені» заявила Марина Кабак (12) (ННІ ЕіУ).
Про мрію всіх українців – «Мир над
Україною» заспівала Надія Ніколенко (13) (факультет ГРТБ).
Композицію «Сама одна» артистично
виконав Василь Федикович (14) (ННІТІ).
Із піснею «Підходящий» з’явилася на
сцені Анастасія Кушнір (15) (ННІ ХТ).
Завершив конкурсну програму Євген
Амаріца (ННІ ХТ), який своїм виконанням композиції «Молитва» зірвав бурхливі оплески (16).
Поки журі радилося й визначало переможців, присутнім у залі свої вокальні
дарунки презентували володарки гранпрі конкурсу минулих років Олена Демченко («У нашому серці»), Діана
Лисак («Ангел не спить»), Ірина
Островська («Це є любов»), Оксана Дереновська («Ти тільки
мій»). Приємним сюрпризом стали виступи дуетів – Діани Лисак
і конкурсантки Анастасії Кушнір
(«Пробач»), Оксани Дереновської і Олександри Лукашевич
(«Калина»), Василя Федиковича
і Анастасії Кушнір («Цьомаю»).
А самим несподіваним став дует
конкурсанта Євгена Амаріци і
доцента кафедри фізики Сергія
Баглюка (саме йому близько 20
років тому належала ідея започат-

кувати конкурс української пісні в нашому
виші), які виконали «Подобаюсь жінкам».
Члени журі дуже високо оцінили і
рівень організації конкурсу, і виступи
наших студентів. На їх думку, багато хто
з конкурсантів міг би зробити вокальну
кар’єру. А кінорежисер Дмитро Ломачук
зізнався, що вже обрав виконавця головної ролі у своєму новому фільмі, і це
Василь Федикович, який вразив його артистизмом і розкутістю на сцені. Інші конкурсанти отримали запрошення від членів
журі до своїх вокальних студій.
Учасників конкурсу тепло привітала й подякувала за подароване феєричне
свято проректор університету з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса
Арсеньєва. Вона і голова журі Олег Марцинківський вручили нагороди переможцям.
Присуд журі був таким:
«Кращий дебют» – Емілія Омельченко
(ННІ ЕіУ);
1-е місце посіла Аріна Юрковець (факультет ГРТБ);
2-е місце розділили Василь Федикович
(ННІТІ) і Вікторія Новікова (факультет
ГРТБ);
3-е місце вибороли Марина Кабак
(ННІ ЕіУ), Андрій Дячинський (ННІТІ) і
Надія Ніколенко (факультет ГРТБ);
Гран-прі здобув Євген Амаріца
(ННІ ХТ).
Вітаємо переможців!
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ЕКОТУРИЗМ У НУХТ
27 вересня вже традиційно в університеті святкували Всесвітній день туризму.
Щороку це свято в нашому університеті
перетворюється на масштабне, яскраве
дійство, що не залишає байдужим нікого.
Організатори – багаті на ідеї студентська рада й колектив факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
(ГРТБ), щоразу пропонують учасникам
свята нову тематику, що змушує їх добряче
попрацювати, підключити всю свою фантазію й креатив, аби вразити гостей своїм
туристичним містечком, презентацією експозиції, вокальними та хореографічними
номерами й, звичайно ж, гостинним частуванням.
Цього року тема свята – «Екотуризм
– подорожуй з чистими думками!» – спонукала інститути й факультети дуже відповідально поставитися до вибору своїх
тематик. У результаті факультет автоматизації і комп’ютерних систем (АКС) вирішив ближче познайомити з агротуризмом,
Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. академіка І.С. Гулого (НН
ІТІ) запрошував завітати на власну екоферму, Навчально-науковий інститут харчових технологій (ННІ ХТ) представляв
активний велотуризм, факультет біотехнології та екологічного контролю (БТЕК)
презентував чарівний куточок українських Карпат, а Навчально-науковий інститут економіки і управління (ННІ ЕіУ) запропонував природно-заповідний туризм.
Крім того, за традицією на першокурсників чекав квест «Пізнай країну НУХТ», а
всі інші бажаючі змагалися у спортивному
туризмі, брали участь у веселих конкурсах, лотереї, флешмобах, смакували куліш
і квас виробництва факультету ГРТБ, підтримували учасників змагань і концерту,
й просто насолоджувалися чудовим сонячним днем і атмосферою свята.
Офіційно відкрили свято декан факультету ГРТБ Віктор Доценко і завідувач кафедри туристичного та готельного
бізнесу Дарія Басюк. Учасників і гостей
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заходу також привітали директор Навчально-наукового інституту харчових
технологій Оксана Кочубей-Литвиненко
і генеральний директор готелю «Хілтон
Київ» Хассан Рагаб.
Складне завдання гідно оцінити зусилля учасників із презентації своїх екотуристичних послуг випало на долю журі
у складі: директора Студентського центру
патріотичного виховання та культурного
розвитку Володимира Дикого, начальника
відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності Юлії Цой, директора
з персоналу туроператора «Join UP!», кандидата психологічних наук Жанни Серкис.
Чого тільки не довелося побачити, почути
й скуштувати членам журі. Навіть тест
екотуриста пройти і висадити дерево!
Другий рік поспіль на свято запрошують гостей із коледжів і загальноосвітніх
навчальних закладів столиці та Київщини
і відокремлених структурних підрозділів
НУХТ, які також беруть участь у змаганнях зі спортивного туризму й концертній
програмі, а ще, ближче знайомляться з нашим університетом, відвідуючи навчальні
аудиторії й лабораторії, беручи участь у
лабораторних роботах студентів і організованих для них майстер-класах. Цього
року гостями свята стали Коледж ресторанного господарства НУХТ, КВНЗ КОР
«Коледж культури і мистецтв», Волинський коледж НУХТ, ліцей «Інтелект», гімназія «Потенціал», Навчально-виховний
комплекс «Спеціалізована загальноосвітня школа І-Ш ступенів №5 з поглибленим
вивченням іноземних мов».
Насичена й весела програма свята завершилася нагородженням переможців у
квесті, змаганнях зі спортивного туризму
та конкурсу на краще туристичне містечко.
Отже, цьогорічні переможці:
у квесті.
1-е місце – команда НН ІТІ
2-е місце – команда ННІ ХТ
3-е місце – команда факультету ГРТБ

у спортивному туризмі:
1-е місце – команда факультету БТЕК
2-е місце – команди факультету ГРТБ і НН
ІТІ
3-е місце – команди ННІ ХТ і ННІ ЕіУ
у номінації «Краще туристичне містечко»:
«Краща екологічна пропозиція» – НН ІТІ
«За кращу атмосферу молодіжного туризму» – ННІ ХТ
«За автентичність і самобутність в представленні» – факультет АКС
«За гумор і драйв зооекотуризму» – ННІ
ЕіУ
«Краще туристичне містечко» – факультет БТЕК.
Активними учасниками свята стали
гості факультету ГРТБ, які приготували безліч цікавинок для учасників святкового дійства – ТікTaкмобіль приїхав
аби влаштувати найвеселіше паті (це був
подарунок усім студентам від ННІ ХТ);
представники комплексу відпочинку «Сосновель» організували живу фотозону,
головною діючою особою якої стала ручна
кізочка; фахівці компанії «Rain» презентували дієві методи оздоровлення.
Впродовж останніх кількох років святкування Всесвітнього дня туризму відбувається у подвійному форматі – веселого
яскравого дійства й благодійного заходу,
під час якого збираються кошти на цілі,
визначені благодійним сектором студради
університету. Цього року адресат допомоги – наша студентка Аліна Кровопускова,
яка страждає на онкозахворювання. За час
свята учасники й гості зібрали понад 5 тисяч гривень для неї.
Спонсорами призового фонду свята виступили давні партнери факультету ГРТБ – антикафе «Ляси», автошкола
«Драйв Про», магазин шкіряних аксесуарів «Корнель».
Свято завершилося, але заряд позитиву, бадьорості й драйву залишиться з його
учасниками й гостями ще надовго.
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НОВІ ПРИГОДИ СТІНГА У КИЄВІ
Той, хто хоче чогось добитися, завжди
здатен поставити перед собою реальну
мету, повірити в успіх, не боятися труднощів і щодня, щохвилини наближати її
досягнення. Таким для нас постає Гордон
Метью Томас Самнер – знаменитий Стінг,
який уже втретє завітав до нашої столиці 6
жовтня цього року.
Пригадується, який резонанс викликали його перші київські гастролі – 31 травня
та 1 червня 2001 р. Дописами про цю подію
рясніли всі газети, усі журнали – жіночі,
науково-популярні, телевізійні. На каналі
«Інтер» пройшов 50-хвилинний фільм, де
поєдналися фрагменти концерту з документальними спогадами, інтерв’ю, відгуками й враженнями слухачів і критиків (у
завзятих меломанів, у тому числі й автора
цього нарису, можна знайти відеокасети
з цим фільмом, записаним із телевізора).
Адже співаки такого високого ґатунку не
часто балували нас своїми візитами, а тут
– «улюбленець публіки», «король музики»
Стінг – у Золотоверхому граді! Ще й подякував нам чистою українською мовою,
зовсім без акценту: «Спасибі, Києве!».
Недарма квитки на перший київський
концерт продавалися під гаслом «Мрії
здійснюються!».
Другий концерт – 7 липня 2011 року
– співак давав у супроводі Національного
симфонічного оркестру України. І знову
знані пісні лунали в новому обробленні, і
знову кавалер Британської імперії, високоповажний містер Самнер спілкувався з
залою Київського палацу спорту українською мовою – тим самим беручи в полон
серця слухачів. А після концерту диригент
Лора Хікс сказала в інтерв’ю, що особливою насолодою для неї було працювати
саме з нашим оркестром, – завдяки його
багаторічній зіграності та самовіддачі музикантів.
Нарешті, третій концерт – 6 жовтня
2017 року. І втретє кияни (й не лише вони,
а й гості з різних міст України, і навіть із
Європи та Америки) мали нагоду пересвідчитися, що пісні Стінга – як гарне вино:
дарують натхнення, насолоду і з віком
стають тільки кращими, – більш «настояними» на щирості почуттів артиста, його
великому життєвому досвіді й унікальній
чутливості до музики й слова.
Але цього разу Стінг був не сам, – разом із ним на сцені Палацу спорту виступав його старший син Джозеф. І зовні
схожий на батька, і голосом, і манерою виконання: вправний гітарист, непересічний
пісняр, лідер-вокаліст, бек-вокаліст. І коли
вони співали дуетом «Shape of My Heart»
(«Образ мого серця») – завмирало серце:
настільки це була не просто пісня, а вияв
найміцнішої дружби між батьком і сином.
Яка перша асоціація з іменем Стінга?
– раніше – переважно три-чотири назви
пісень, насамперед «Englishman in New

York», «Desert Rose», «Fields of Gold». Але
сьогодні цей асоціативний ряд ширший.
На радіо «Nostalgie» дедалі частіше звучить шлягер 1983 року «Every Breath You
Take» («Кожен подих твій») в українському
варіанті, і над перекладами інших пісень
працюють майстри слова різного віку.
Мотив зі Стінга здатен підібрати «на слух»
кожен студент, котрий володіє бодай якимось музичним інструментом. Хтось згадає зіграну на бандурі «Shape of My Heart»
у передачі «Україна має талант» на телеканалі СТБ. Хтось може наспівати хоча б
куплет із приспівом, а сьогодні ще й бажає
дізнатися, про що йдеться в піснях: вивчає
англійську, слухає записи, читає тексти й
критичні статті – так звані «бекґраундери»
на різних сайтах в Інтернеті.
«Знайомого давно митця інколи наче
несподівано відкриваєш заново. Це відбувається тоді, коли наша свідомість у
своєму розвитку підноситься на новий
рівень, з якого раптом починаємо чути у
відомих рядках щось нове. А воно все було
закладено у творі спочатку, залишаючись
таємним символом, що його ми можемо
розгадати лише в ході оновлення духу
часу». Так говорив швейцарський філософ
Карл-Густав Юнг.
Тим більшою була радість кожного
глядача від «упізнавання» мотивів ранньої лірики Стінга, ще часів його праці у
групі «The Police» («Поліція»), у рокових
оркеструваннях та водночас виявлення нових нот у їхньому звучанні, супроводжуваному філігранними світловими
ефектами – замість зумисно пишних декорацій… Десятитисячна аудиторія Київського Палацу спорту – попри те що була
п’ятниця, кінець робочого тижня, а концерт розпочався нетрадиційно пізно, о
двадцятій вечора, – отримала неабиякий
заряд натхнення й бадьорості.
Так, ця оновлена «Поліція» вмить «узяла в полон» нас усіх! Не просто суперхітами, а шедеврами! Упродовж концерту їх
прозвучало цілих двадцять: «Englishman
in New York», «Mad About You», «If I Ever
Lose My Faith in You», «Shape of My Heart»,
«Desert Rose», «I Can’t Stop Thinking of
You», «Fragile» (як завжди – завершальний акорд) та інші… А з раннього «The
Police»: «Every Little Thing She Does Is
Magic», «Every Breath You Take», «Message
in a Bottle», «Spirits in the Material World»,
«Walking on the Moon»…
Під останню пісню, у перекладі –
«Прогулянка Місяцем», по глядацькій залі
поволі сновигали вузькі промені стробоскопів, із перших рядів партеру перебираючись на сектори, – на кого світло впаде,
тому щастя буде… А тим часом на вулиці з-за хмар (ми ще того не відали) в усій
своїй величі з’явився повновидий красень
місяць, наче провісник бабиного літа, яке
все-таки ще порадує нас!..
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І цікаво було дивитися, як мій сусід –
поважний гість із Іспанії, котрий перед початком дійства ділився спогадами про те,
як він колись іще в юності бував на концертах «The Police» у себе на батьківщині,
– як він, почувши знайомі з молодості
ритми пісні «Synchronicity – ІІ», зірвався з
місця й пустився в танець!
Як уся десятитисячна зала підспівувала архітворові 1993 року – пісні «Fields of
Gold»: адже не тільки «українську» символіку золотих полів і блакитного неба
можна було розпізнати у невигадливому
тексті, який запам’ятовується мало не з
першого прослуховування. Декоратори
внесли свою лепту у творення напрочуд
яскравого образу: жовто-білі світляні колоски, що наче самі собою виростали з
кожного слова та акорду. Пригадуються
рядки Василя Мисика:
Дальня пісня від села
В небо колосом росла…
Стінг сприймає і композиторство, і
віршування як гру розуму, калейдоскоп
вражень і почуттів, адже він витворив такий стиль, котрий із жодним іншим не переплутаєш. Його творчість – це істотний
внесок у світову музичну культуру. Вона
не лише розширює естетичні обрії українських любителів мистецтва, а й відкриває
перспективи новітніх наукових студій у
царині філології та музикознавства, спрямованих на виявлення й зіставлення елементів англійського та українського світогляду, формальних і змістових принципів
творення пісні, становлення образно-символічної та стильової систем поетичної
творчості двох наших народів.
Киянам, за старовинною традицією,
на цей музично-поетичний подарунок годиться дати відповідь. Що й робить автор
цього нарису – у вигляді вірша-монологу
самого Стінга після третьої його гостини в
українській столиці:
Нехай негода з Півночі закралася
Й вечірнє небо хмарами устелює, –
Займеться в пісні вогнище сакральнеє,
Неначе цвіт троянди над пустелею.
Ці пахощі Аравії та Індії,
Ця лірика дощу в нью-йоркських вулицях –
Ці образи, моєму серцю ріднії,
На київських теренах перетнулися.
Ясне, немов осяяння негадане,
Хмільне, неначе зілля чародієве,
Із мови Альбіону перекладене,
Відлунює в душі:
«Спасибі, Києве!»
Наталія Науменко
професор кафедри
гуманітарних дисциплін
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

по Національному університету харчових технологій:
- по кафедрі автоматизації та інтелектуа
льних систем керування: доцента (кандидата технічних наук);
- по кафедрі безпеки життєдіяльності:
старшого викладача, асистента;
- по кафедрі біотехнології і мікробіології:
доцента 2,0 посади (кандидатів технічних
наук), асистента 2,0 посади;
- по кафедрі вищої математики імені професора Можара В.І.: професора (кандидата фізико-математичних наук), доцента
2,0 посади (кандидатів фізико-математичних наук), доцента 0,75 посади (кандидата
технічних наук), старшого викладача, асистента 0,25 посади;
- по кафедрі готельно-ресторанного бізнесу: доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук), старшого викладача (кандидата
технічних наук);
- по кафедрі іноземних мов професійного
спрямування: старшого викладача 3,0 посади;
- по кафедрі інтегрованих автоматизованих систем управління: професора (доктора технічних наук);
- по кафедрі інформатики: доцента (кандидата технічних наук);
- по кафедрі інформаційних систем: доцента (кандидата технічних наук), старшого викладача (кандидата технічних
наук), асистента;
- по кафедрі технології ресторанної і
аюрведичної продукції: завідувача кафед
ри (кандидата технічних наук), доцента 3,0
посади (кандидатів технічних наук), доцента (кандидата хімічних наук), старшого викладача (кандидата технічних наук),
асистента 2,0 посади;
- по кафедрі фізичного виховання: старшого викладача 2,0 посади (майстрів спорту);
- по кафедрі хімічних технологій харчових
добавок та косметичних засобів: доцента
2,0 посади (кандидатів хімічних наук).
по Навчально-науковому інженерно-технічному інституту ім. акад. І.С.
Гулого:
- директора (кандидата технічних наук);
- по кафедрі гуманітарних дисциплін: до@ “Промінь”
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цента (кандидата історичних наук);
- по кафедрі електропостачання і енергоменеджменту: професора (доктора технічних наук), асистента 1,5 посади;
- по кафедрі машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання: старшого викладача 0,25 посади;
- по кафедрі мехатроніки і пакувальної
техніки: доцента 2,0 посади (кандидатів
технічних наук);
- по кафедрі теплоенергетики та холодильної техніки: професора (кандидата технічних наук), доцента 3,5 посади (кандидата
технічних наук);
- по кафедрі технологічного обладнання
та комп’ютерних технологій проектування: професора (доктора технічних наук),
доцента 2,0 посади (кандидатів технічних
наук).
по Навчально-науковому інституту
харчових технологій:
- по кафедрі біотехнології продуктів
бродіння і виноробства: доцента 3,25 посади (кандидатів технічних наук);
- по кафедрі експертизи харчових продуктів: доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук), старшого викладача (кандидата
хімічних наук);
- по кафедрі технології зберігання і переробки зерна: доцента 0,75 посади (кандидата технічних наук), старшого викладача
(кандидата технічних наук);
- по кафедрі технології консервування: доцента (кандидата технічних наук), старшого викладача (кандидата технічних наук);
- по кафедрі технології молока і молочних
продуктів: доцента 2,0 посади (кандидатів
технічних наук);
- по кафедрі технології оздоровчих продуктів: доцента (кандидата технічних наук);
- по кафедрі технології хлібопекарських і
кондитерських виробів: доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук);
- по кафедрі технології цукру і підготовки
води: доцента 0,75 посади (кандидата технічних наук), асистента 0,5 посади;
- по кафедрі харчової хімії: професора 0,75
посади (доктора хімічних наук), професора (кандидата хімічних наук), доцента 2,0
посади (кандидатів хімічних наук).
РЕДАКЦІЙНА РАДА
Ю. Цой
О. Негоденко
Верстка:
В. Шульженко
Фотографії:
Ю. Цой
Обкладинка:
В. Шленчак

по Навчально-науковому інституту
економіки і управління:
- по кафедрі ділової іноземної мови та
міжнародної комунікації: старшого викладача (кандидата економічних наук); старшого викладача 2,0 посади, викладача
2,0 посади;
- по кафедрі економіки і права: доцента
2,0 посади (кандидатів економічних наук),
асистента 2,0 посади;
- по кафедрі маркетингу: доцента (кандидата наук із соціальних комунікацій),
старшого викладача 0,75 посади (кандидата економічних наук), асистента;
- по кафедрі менеджменту та адміністрування: професора (доктора економічних
наук), доцента 2,0 посади (кандидатів економічних наук), старшого викладача 3,0
посади;
- по кафедрі міжнародної економіки: доцента (доктора економічних наук);
- по кафедрі обліку і аудиту: доцента (кандидата економічних наук);
- по кафедрі управління персоналом та
економіки праці: завідувача кафедри (доктора економічних наук); доцента (кандидата економічних наук);
- по кафедрі фінансів: доцента 3,0 посади
(кандидатів економічних наук).
Особи, які бажають взяти участь у
конкурсі, подають такі документи: заяву, заповнений особовий листок з обліку
кадрів у письмовому вигляді, анкету-резюме в друкованому та електронному вигляді, засвідчені згідно з вимогами чинного
законодавства України копії документів
про повну вищу освіту, наукові ступені,
вчені звання, копію паспорта громадянина України, список наукових праць, згоду
на оброблення персональних даних, документи, які підтверджують підвищення
кваліфікації протягом останніх п’яти
років.
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