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ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ

НУХТ . ПРОМIНЬ

Питання

Першої Ваги
9 листопада відбулося позапланове засідання вченої ради університету. Ректор Анатолій Українець скликав його з питань, які
потребували термінових рішень. Але розпочав традиційно, з вітань членів ради, що відсвяткували дні народження між засіданнями та вручення нагрудного знака «Відзнака Національного університету харчових технологій» професорові кафедри харчової
хімії, голові Комісії ректорського контролю Сергію Шульзі.

Вчена рада оплесками поздоровила колег, та перейшла
до розгляду питань порядку денного. Їх було два – результати впровадження дистанційної форми навчання в університеті та підвищення якості викладання іноземних мов.
З ґрунтовним аналізом стану впровадження дистанційної форми навчання виступив голова науково-методичної
комісії з електронних засобів навчання Ігор Ельперін. Він
навів результати рецензування електронних дистанційних
курсів і зазначив, що основним недоліком їх переважної більшості є занадто великі обсяги представленого
навчального матеріалу і велика кількість запланованих
контрольних заходів, що значно ускладнює роботу студентів-заочників. Крім того, було виявлено, що зміст розроблених курсів не завжди відповідає освітнім програмам,
вимогам до знань і умінь, які повинні отримати студенти
відповідних спеціальностей.
На підставі викладеного та поданих пропозицій, вчена
рада ухвалила до 20 листопада внести зміни до електронних навчальних курсів й проінформувати студентів заочної/дистанційної форми навчання про внесені корективи
шляхом корегування «Рекомендацій до вивчення курсу»
та оформлення оголошення на форумі дисципліни. Також
було ухвалено затвердити вимоги до електронних курсів
дисциплін, які викладаються у весняному семестрі; до 1
грудня розробити механізм і форму узгодження змісту
розроблених ЕНКД з випусковими кафедрами по аналогії із
затвердженням навчальних і робочих програм дисциплін;
за результатами навчання у І семестрі провести анкетування студентів-заочників із метою визначення позитивних і
негативних моментів у навчанні за дистанційною формою;
здійснити вибіркове рецензування модифікованих (для
осіннього семестру) електронних курсів до 25 листопада
2017 р. та рецензування електронних курсів для весняно-
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го семестру до 15 грудня 2017 року. До обговорення цього
питання долучилися ректор Анатолій Українець, перший
проректор Володимир Яровий, завідувач кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування Анатолій
Ладанюк.
Щодо підвищення якості викладання іноземних мов в
університеті доповіла проректор з науково-педагогічної та
виховної роботи Лариса Арсеньєва. Вона акцентувала увагу
вченої ради на тому, що згідно з опитуванням, більшість
студентів бакалаврату відверто побоюється здавати ЗНО
з іноземної мови для вступу до магістратури, яке стає
обов’язковим з наступного року для всіх спеціальностей,
і причина цьому – низький рівень їх володіння іноземними мовами. Студенти вказують на фахову недосконалість
окремих викладачів кафедр іноземних мов, на те, що їх
власний рівень володіння мовами вищий, ніж у педагогів,
на одноманітні й нецікаві форми подачі навчального матеріалу, що спонукає їх ігнорувати заняття таких викладачів.
Володіння іноземними мовами вже давно стало не просто
вимогою часу, а нормою життя. Тому, питання якісного їх
викладання – надзвичайно важливе, й ректорат і особисто
ректор завжди приділяли йому велику увагу. Зокрема, у
минулому навчальному році за ініціативи ректора університет оплачував навчання на курсах вивчення іноземної
мови для викладачів, що викладають у англомовних проектах.
Наразі для здійснення якісних змін була внесена пропозиція всім викладачам обох кафедр іноземних мов пройти
тестування на рівень володіння мовами (він має бути не
нижчим за шкалою Загальноєвропейських рекомендацій, ніж В2). Враховуючи, що вартість послуг центрів, які
здійснюють тестування й видають відповідні сертифікати,
досить значна, ректорат прийняв рішення, що одну спробу

проходження тестування оплачуватиме університет. Крім
того, вчена рада ухвалила відмінити проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад по обох кафедрах іноземних мов, що був оголошений 27 жовтня 2017 року, винес
ти на конференцію трудового колективу внесення змін
до Статуту університету і внести зміни у Положення про
порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні
вакантних посад науково-педагогічних працівників щодо
кваліфікаційних вимог викладачів кафедр іноземних мов,
які в обов’язковому порядку повинні будуть пред’являти
міжнародний сертифікат про рівень володіння іноземною
мовою не нижче рівня В2.
Це хвилююче питання викликало жваве обговорення,
у якому взяли участь ректор Анатолій Українець, перший
проректор Володимир Яровий, директор Навчально-наукового інституту економіки і управління Олег Шеремет, декан
факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віктор Доценко, завідувачі кафедр Анатолій Ладанюк,
Ігор Ельперін, Анатолій Заїнчковський, Олена Галінська,
професор кафедри харчової хімії Сергій Шульга, голова
студради Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С.Гулого Дмитро Шемідько.
Насамкінець засідання слово взяв проректор з наукової
роботи Олександр Шевченко, який нагадав присутнім про
необхідність найближчим часом підготувати заявки на
наступний рік відносно кількості бюджетних місць для
вступу в аспірантуру, про відбір наукових проектів для
представлення на конкурс МОН для виконання за рахунок
державного бюджету у 2019 році та про надання інформації
щодо інноваційних розробок останніх років для формування відповідного збірника.
На цьому порядок денний був вичерпаний, і ректор закрив засідання.

АКТУАЛЬНІ

ПРОМIНЬ . НУХТ

ВІДМОЛОДІ
7 листопада на базі нашого університету відбулася підсумкова конференція XIІ Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії
«Золотий каштан», на якій свої наукові роботи захистили цьогорічні переможці конкурсу.

Конкурс був започаткований у 2000 році Клубом пакувальників України й з того часу проводиться спільно з
ІАЦ «Упаковка» за підтримки Міністерства освіти та науки
України та численних спонсорів. Впродовж кількох останніх
років його підсумкова конференція відбувається на базі
саме нашого університету, як базового з підготовки відповідних фахівців.
Конференцію відкрив проректор нашого університету
з наукової роботи Олександр Шевченко. Від ректора НУХТ,
професора Анатолія Українця та від себе особисто він привітав присутніх і побажав їм наснаги й подальших успіхів і
високих досягнень.
Учасників заходу також привітали заступник директора Інституту модернізації змісту освіти Міністерства
освіти і науки України Казимир Левківський, директор
Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім.
акад. І.С. Гулого НУХТ Сергій Блаженко і президент Клубу
пакувальників України Валерій Кривошей. Останній також
презентував присутнім щойно випущену книгу «Упаковка:
українські реалії» й вручив проректорові Олександру Шевченку примірник для бібліотеки нашого університету.
Модератором конференції вже традиційно виступив завідувач кафедри машин і апаратів харчових та фармацев
тичних виробництв нашого університету Олександр Гавва.
З інформаційним повідомленням щодо діяльності,
розвитку партнерства з вишами та підтримки талановитої
молоді виступив представник компанії «DOW» (The Dow
Chemical Company) Олександр Дишлевий.

М. Масліков вручає нагороду М. Міщенку

Після цього слово надали переможцям конкурсу. Цього
року конкурсні роботи оцінювалися у 4 номінаціях: «Конструювання та дизайн упаковки», «Технології і обладнання
виготовлення пакувальних матеріалів та упаковки», «Технології пакування та пакувальне обладнання», «Упаковка – елемент логістики». У кожній з них професійне журі
визначило по три переможця, які після публічного захисту
своїх робіт на конференції були відзначені дипломами І, ІІ
чи ІІІ ступеню.
Приємно відзначити, що наші студенти і цього року
підтримали традицію перемагати у цьому престижному
конкурсі. З-поміж 12 переможців конкурсу, двоє – студенти
Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім.
акад. І.С. Гулого НУХТ, що представили роботи у номінації
«Технології пакування та пакувальне обладнання». Перемогу і Диплом ІІ ступеню Андрію Дем’яненку принесла ґрунтовна робота «Фактори тертя в обладнанні ліній пакування»
(наукові керівники – професор Анатолій Соколенко і доцент
Костянтин Васильківський), а Борис Михайлик виборов
Диплом ІІІ ступеню з роботою «Розробка мехатронного
модуля для дозування рідкої продукції ваговим способом»
(науковий керівник – професор Олександр Гавва).
Переможці конкурсу були нагороджені дипломами Міністерства освіти і науки України, Інституту модернізації
змісту освіти МОН, золотими медалями від Клубу пакувальників України, подарунками від нашого університету і
Клубу пакувальників України. Також були вручені грамоти
Клубу пакувальників науковим керівникам переможців.

Нагороди вручили директор ІАЦ «Упаковка» Вероніка Халайджі і заступник директора Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого Михайло
Масліков.
Підсумував результати цьогорічного «Золотого каштану» президент Клубу пакувальників України Валерій
Кривошей. Він, зокрема, відзначив зростаючий рівень
представлених на конкурс робіт, поздоровив переможців,
і закликав усіх присутніх студентів вірити у свої сили й не
спинятися на досягнутому. Після завершення конференції
наукові керівники студентів-переможців і викладачі вишів
України, у яких готують спеціалістів різних галузей пакувальної індустрії, зібралися на круглому столі, де активно
обговорювали методологію підготовки фахівців у розрізі
останніх вимог сучасності.

Виступ конкурсантки М. Шипової

Вітальна промова В. Кривошея
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НУХТ . ПРОМIНЬ

ЗВІТУВАТИ

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ З ПРЕДСТАВНИКАМИ МОН УКРАЇНИ
7-8 листопада 2017 року в університеті, відповідно до
тематичних напрямків секції №24 «Наукові проблеми харчових технологій та промислової біотехнології» Наукової
ради Міністерства освіти і науки України, працювала Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми
харчових технологій та промислової біотехнології в контексті євроінтеграції», присвячена 40-річчю заснування в НУХТ
Проблемної науково-дослідної лабораторії (ПНДЛ).
Пленарне засідання конференції відкрив ректор нашого
університету, професор Анатолій Українець. Він щиро привітав науковців у нашому навчальному закладі, коротко
розповів про новації, що останнім часом відбулися у НУХТ,
зокрема, про перехід на навчання студентів за адаптованими до європейських навчальними планами, навчання
для бажаючих студентів двома мовами (українською
та англійською), започаткування підготовки фахівців за
унікальною не лише для України, але й для світу, програмою «Технології аюрведичних харчових продуктів». Також
ректор представив президію конференції й наголосив, що
наукове зібрання спрямоване на розширене представлення наукових здобутків науковців та ознайомлення з ними
експертів харчової промисловості і промислової біотехнології, підвищення рівня проведення експертиз проектів,
що подаються на конкурси і гранти для фінансування за
кошти державного бюджету та направлені на розширення тематики наукових проектів для можливості співпраці
українських науковців у світовому науковому просторі.
Директор департаменту науково-технічного розвитку
Міністерства освіти і науки України Дмитро Чеберкус у
своїй промові зазначив, що МОН зацікавлене у підвищенні
якості наукових досліджень та якнайширшому впровадженні результатів роботи науковців у виробництво. Тому
департамент науково-технічного розвитку наполегливо
працює над збільшенням фінансування наукових розвідок
українських учених й розширенням інфраструктури науки
України. Високопосадовець відзначив, що наш університет
є беззаперечним лідером у підготовці фахівців з харчових
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технологій і провідним науковим центром країни, широко
знаним і за кордоном, саме тому він був обраний місцем
проведення базової конференції за 24-ю секцією Наукової
ради МОН. Також фахівець тепло привітав колектив нашого
вишу з 40-річчям заснування ПНДЛ.
Про історію створення, розвиток і сьогодення Проблемної науково-дослідної лабораторії НУХТ розповів її нинішній
очільник Андрій Маринін.
У рамках пленарного засідання виступили: проректор
з наукової роботи Харківського державного університету
харчування та торгівлі Валерій Михайлов, який привітав
науковців НУХТ, передав у дар до бібліотеки нашого університету багатотомну енциклопедію харчування й представив доповідь «Інноваційний розвиток сфери харчування,
як складової продовольчого комплексу»; проректор з
наукової роботи Одеської національної академії харчових
технологій Наталія Поварова, яка долучилася до вітань,
презентувала історію академії й доповіла за темою «Наука ОНАХТ: відповідь на глобальні виклики у сфері харчових
технологій, енергетики та навколишнього середовища» і
перший проректор з науково-педагогічної роботи Київського національного торговельно-економічного університету
Наталія Притульська, яка також розпочала зі щирих вітань
та представила доповідь «Харчування людей з високими
фізичними та психоемоційними навантаженнями: науково-прикладний аспект».
Форум зібрав провідних учених країни, які презентували результати своїх досліджень у рамках шести секцій:
«Промислова біотехнологія, процеси та апарати харчової,
мікробіологічної та фармацевтичної промисловості», «Ресурсозберігаючі технології зернопереробних виробництв,
виробництва та зберігання хлібопекарських продуктів,
кондитерських і макаронних виробів та харчових концент
ратів», «Ресурсозберігаючі технології крохмалевмісної та
цукровмісної сировини, цукрозамінників, продуктів бродіння, алкогольних та безалкогольних напоїв, екстрактів, концентратів, харчових та кормових добавок», «Наукові про-

блеми технологій зберігання, консервування, виробництва
та управління якістю і безпекою продуктів тваринництва,
птахівництва і продуктів з гідробіонтів», «Ресурсозберігаючі технології виробництва, зберігання, консервування та
управління якістю і безпекою продуктів на основі перероб
лення сировини мікробіологічного та рослинного походження, в т.ч. фруктово-овочевої», «Науково-технічні проб
леми розроблення та удосконалення технології жирів та їх
похідних, у тому числі харчового і технічного призначення,
ефірних масел і парфумерно-косметичних продуктів».
До участі у науковому зібранні активно долучилися
викладачі й студенти усіх кафедр нашого університету.
Вони скористалися нагодою поділитися з колегами своїми
напрацюваннями, здобутками, планами. Багато тем викликали надзвичайну зацікавленість й жваві дискусії.
На шести сформованих секціях і пленарному засіданні
були представлені та заслухані результати роботи за проектами, що фінансуються за кошти державного бюджету
України. В роботі конференції секції Наукової Ради МОН, де
виконуються 27 проектів, узяв участь 21 експерт, що дозволило об’єктивно оцінити рівень виконання держбюджетних
тематик.
У роботі кожної секції брали участь від 4 до 5 експертів секції. Всього були заслухані 55 доповідей, із них 30 по
тематиках наукових проектів, що фінансуються за кошти
державного бюджету України. Крім того, були заслухані
пошукові роботи, які плануються подаватись на конкурс у
наступних роках.
У програмі і тезах матеріалів конференції представлені
результати досліджень науковців із п’яти країн (Україна,
Азербайджан, Болгарія, Польща, Республіка Білорусь), які
представляли 23 організації.
Конференція завершилася круглим столом, на якому її
учасники підсумували свою роботу, а також висловили подяку організаторам за високий рівень проведення заходу,
цікаву насичену програму та побажали подальших успіхів і
вагомих здобутків.

НА ВІСТРІ
НАУКОВОГО
ПОШУКУ

До 40-річчя створення ПНДЛ

А.І. Українець

науковий керівник ПНДЛ, ректор НУХТ

Проблемна науково-дослідна лабораторія Національного університету харчових технологій відзначає 40-річчя.
Сорок років – це багато чи мало? Для людини – багато, а
для наукового підрозділу – один лише день. Та скільки
яскравих, пам’ятних, величних подій вмістив у собі цей
день…
А все почалося із зацікавленості. Із наукового неспокою
десятків співробітників тодішнього Київського технологічного інституту харчової промисловості, коли наказом Міністерства освіти України у КТІХП була створена Проблемна
науково-дослідна лабораторія.
Дата створення лабораторії – 7 квітня 1977 року. Це збіг
обставин чи чийсь Вищий задум? Адже 7 квітня – день Благовіщення Пресвятої Богородиці – одне з 12 головних свят у
православному календарі.
Благовіщення означає “блага” або “добра” вість. Цього
дня Діві Марії явився Архангел Гавриїл і сповістив про майбутнє народження Ісуса Христа – Сина Божого і Спасителя
світу. У цей день за давнім християнським звичаєм у храмі
після Літургії випускають на волю птахів.
І ось такою пташкою прилетіла звістка про створення
лабораторії і відразу внесла істотні зміни у наукове життя
інституту.
І сьогодні, озираючи пройдені 40 років, можна без перебільшення сказати – в історії Проблемної лабораторії яскра-

У ПНДЛ - зарубіжні гості

во віддзеркалилася історія розвитку харчової, переробної
промисловості та біотехнології за останні десятиліття,
історія розроблення та впровадження усіх тих інновацій,
котрі визначають науково-технічний прогрес в Україні, окреслюючи її місце у світовій спільноті.
Усі теми, з яких починалося становлення Проблемної
науково-дослідної лабораторії, були виконані на високому
рівні, з необхідним промисловим впровадженням, істотним реальним економічним ефектом, десятками захищених кандидатських і докторських дисертацій.
Імена фундаторів ПНДЛ назавжди вписані в її історію.
Ось ці гіганти вітчизняної науки, ці особистості, які стояли
біля витоків створення, формування і розвитку лабораторії:
перший науковий керівник лабораторії, заслужений працівник вищої школи України, лауреат Державної премії УРСР,
доктор технічних наук, професор В. М. Стабніков; незмінний
науковий керівник лабораторії протягом 20 років, академік
Української академії аграрних наук, лауреат Державної
премії України, заслужений працівник вищої школи України, доктор технічних наук, професор І.С.Гулий.
Як завжди, наукову роботу у навчальному закладі коор
динує проректор за відповідним напрямом. На час створення ПНДЛ це був доцент Володимир Тимофійович Гаряжа.
Уже в перше десятиліття існування ПНДЛ вітчизняна
наука збагатилась новими знаннями з хімії інуліну, зо-
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крема синтезу його біологічно активних похідних (проф.
Бобрівник Л.Д.); теорії і практики кристалізації цукру
(проф. Гулий І.С., доц. Гаряжа В.Т.); хімічної кінетики, технологічних, процесних і апаратурних аспектів очищення
дифузійних соків (проф. Рева Л.П.); технології отримання
фруктози, фруктозо-глюкозних сиропів з напівпродуктів
бурякоцукрового виробництва (проф. Архипович М.О.). Тематика наукових досліджень постійно розширювалась,
і доробок ПНДЛ поповнювався новими теоретичними та
практичними результатами.
Інтенсивний поштовх для виходу лабораторії на новий
виток розвитку відбувся в 1989 році, коли Міністерство освіти України здійснило реорганізацію способу фінансування
держбюджетних робіт: усі навчальні заклади України
(за відповідними напрямами підготовки студентів) були
об’єднані в єдину систему Державного замовлення наукових досліджень (ДЗН), весь обсяг фінансування перераховувався на один навчальний заклад, який було визнано
головним, і вже за рішенням проблемної лабораторії цього
закладу розподілялось фінансування аналогічних структур
інших ВНЗ, які входили до даної групи.
По групі технічних вишів головним був визначений КТІХП,
і відповідно все фінансування наукових робіт проблемних
лабораторій цих ВНЗ було переведене на нашу ПНДЛ.
Зі всієї України до нас почали йти запити на включення
робіт до загального тематичного плану ДЗН. Члени наукової
ради ПНДЛ стали водночас і рецензентами, і експертами,
і саме вони визначали, проект якого навчального закладу
доцільно фінансувати. Рішення наукової ради ПНДЛ було
остаточним, його ніхто не міг спростувати та оскаржити.
І ось таким єдиним фронтом, у складі одного тематичного
плану, виконували наукові дослідження наші споріднені
інститути – Києва, Харкова, Львова, Одеси, Тернополя, Дніпропетровська та інших. Заохочувалось виконання певної
тематики декількома організаціями, і це сприяло загальному підвищенню рівня отриманих наукових результатів,
адже кожний ВНЗ мав свої певні переваги, і їх поєднання
приносило загальну користь.
Наукові дослідження, що виконуються у ПНДЛ, завжди
відзначаються актуальністю. Досвід зарубіжних країн
свідчить про те, що однією з основних умов успішного
вирішення продовольчого питання є створення високорозвиненої промисловості, що забезпечує комплексне перероблення сільськогосподарської сировини. Тому перспективними напрямами, здатними вплинути на вирішення
багатьох наукових, соціальних та господарських проблем,
у структурі тематичних планів ПНДЛ стали: розроблення
високоефективних технологій перероблення рослинної
сировини (в тому числі вторинної) на харчові продукти на
основі хімічної модифікації та біотрансформації; одержання з сільськогосподарської сировини і відходів її перероб
лення білку, харчових волокон, пектиновмісних продуктів,
харчових барвників, замінників цільного молока, ароматизаторів, антиоксидантів, дієтичних добавок тощо на основі
хімічних, мікробіологічних, біотехнологічних процесів; розроблення та освоєння науково обґрунтованих технологій
продуктів лікувального, дієтичного та дитячого харчування
із заздалегідь визначеними поліфункціональними властивостями та фізіологічними ефектами.
Великого значення у вирішенні проблем перероблення
і збереження сільськогосподарської продукції науковці
ПНДЛ надають удосконаленню асортименту і підвищенню
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Фундатор ПНДЛ Гулий І.С. з колегами

Наукові дослідження виконує А. Маринін
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якості продукції переробних підприємств, нарощуванню
виробництва продуктів із покращеними смаковими характеристиками, збагачених вітамінами, білковими та
фруктово-ягідними добавками; швидкозаморожених і сушених плодів та овочів, напівфабрикатів для закладів ресторанного господарства та роздрібної торгівлі. У розробках
практичного характеру важливе значення надається
впровадженню інноваційних розробок на діючих підприємствах, пом’якшенню сезонності заготівель і перероблення
сільськогосподарської сировини, в тому числі за рахунок
впровадження вдосконалених технологій зберігання, транспортування сировини та готової продукції.
Слід згадати про ще одну варту уваги проблему. В нашій
державі, з одного боку, великий дефіцит плодоовочевої
продукції, а з другого – значні її втрати на шляху від поля
до споживача. Так, якщо у США до роздрібного покупця потрапляє 87,5% картоплі, яку фермер приготував на продаж,
то в нас – всього 40-41%. Тільки в післязбиральний період
втрати плодоовочевої продукції складають майже 43%
загального обсягу виробництва. Ми втрачаємо приблизно
половину овочів і фруктів. Отож, справа не тільки в тому,
щоб збільшити їх виробництво, а й у тому, щоб доставити
отриману продукцію до споживача.
Пом’якшити, а потім і зняти гостроту проблеми продовольчого постачання у країні, та ще й у короткий термін,
можливо лише мобілізацією усіх ресурсів, насамперед
– істотного скорочення втрат сільськогосподарської продукції в процесі її виробництва, зберігання, перероблення,
транспортування та реалізації. Тільки за рахунок цього додаток у ресурс споживання може становити 20, а з деяких
видів продукції 30%.
Таким чином, доцільність часткового перероблення
сільськогосподарської сировини безпосередньо на місці
її виробництва безумовна. Науковці Проблемної лабораторії опанували відповідний для реалізації цієї мети
метод – кріотехнологію, над якою працювали з 1989 року.
За сукупністю робіт із цього напряму виконавці отримали
Державну премію України в галузі науки і техніки за 2006
рік.
Науковці ПНДЛ відреагували також на різке погіршення
екологічного становища в Україні, викликане наслідками
аварії на Чорнобильській АЕС, забрудненням атмосфери
та водоймищ промисловими викидами, наявністю в сільськогосподарській продукції важких металів, пестицидів
і нітритів, що супроводжується зниженням рівня здоров’я
населення, порушенням багатьох життєво важливих функцій організму людини, зокрема імунозахисних, геморагічних тощо.
Тому однією з актуальних проблем, вирішених співробітниками ПНДЛ, стало розроблення технологій нових видів
продуктів для використання в раціоні харчування людей,
лікувально-профілактичних харчових добавок, що дозволяють не тільки відновити енергетичні витрати організму,
а й забезпечити посилення його імунозахисних функцій
(зокрема, до дії радіонуклідів), поповнити вміст вітамінів,
незамінних амінокислот, жирних кислот, харчових волокон
тощо.
В основу розроблюваних продуктів була закладена ідея:
вони повинні відзначатися збалансованим складом, хорошою засвоюваністю, здатністю підвищувати неспецифічну
резистентність організму людини до дії шкідливих чинників; зв’язувати, нейтралізувати та виводити з організму
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Наказ про органiзацiю ПНДЛ
шкідливі для здоров’я агенти, важкі метали, радіонукліди,
пестициди, нітрити.
На жаль, і сьогодні в раціоні харчування людей відсутні
продукти з вираженою протипроменевою дією та загальнозмінюючим ефектом. А 20 років тому ця проблема була
ще болючішою. Разом із тим, науковці розуміли, що сільськогосподарська сировина, яка вирощується в Україні,
отримані з неї продукти та вторинні сировинні ресурси при
відповідних технологіях та гарантованій утилізації можуть
значною мірою забезпечити потреби населення України в
лікувальному, профілактичному та дитячому харчуванні
високої якості.
Реалізуючи цю мету, співробітники ПНДЛ розробили та
освоїли технологію пророщеного гороху та інших культур
і на їхній основі – широку гаму нових продуктів, у тому
числі лікувально-профілактичного призначення (науковий
керівник – проф. Домарецький В.П.). Методами кріотехнології одержані нові харчові продукти та дієтичні добавки
поліфункціонального призначення з високим вмістом вітамінів, поліфенольних сполук, мікроелементів для масового споживання, лікувально-профілактичного й дитячого
харчування з заданими функціональними властивостями
та фізіологічними ефектами (наукові керівники – акад.
Гулий І.С., проф. Прядко М.О.). Для цієї мети використовувалися рослинні матеріали традиційних (буряк, морква,
смородина та ін.) і нетрадиційних (топінамбур, бруньки
та лист смородини, амарант, горобина та ін.) для харчової
промисловості видів. Перспективним виявилося також
кріоперероблення листових овочів, зокрема шпинату. Були
отримані нові наукові та практичні результати кріогенного
перероблення амаранту. Саме цій рослині, на думку академіка М.І. Вавилова, судилося нагодувати людство.
Під керівництвом академіка І.С.Гулого та професора
Л.Д. Бобрівника успішно продовжувалися дослідження зі
створення нових продуктів на основі топінамбуру з урахуванням його позитивної дії на організм людини, в першу
чергу – для хворих із порушенням обміну речовин.
Актуальність цих досліджень, їх неординарність і важливість для науки і практики зумовлена тим, що основною
діючою речовиною топінамбуру є інулін, який впливає на
обмін речовин в організмі і має яскраво виражену гіпоглі-

кемічну та гіпохолестеричну дію. Зважаючи на той факт,
що в Україні понад 2 млн. хворих на цукровий діабет і поки
що відсутнє виробництво антидіабетичних препаратів
рослинного походження, створення чистого біологічно
активного препарату на основі природного інуліну мало
важливе соціальне значення. Одержання похідних інулінів
дозволило створити речовини з цілком новими властивостями, що знайшли широке застосування в різних галузях
промисловості та медицини.
Важливе значення мали дослідження та розроблення
технології і устаткування для виробництва продуктів для
дитячого харчування, основ для безалкогольних напоїв,
розроблення нових видів вершкового масла з наповнювачами на основі рослинної сировини – кріопорошків, пектиновмісних напівфабрикатів тощо (наукові керівники – акад.
Гулий І.С., проф. Прядко М.О., проф. Домарецький В.П.).
Здійснювався пошук ефективних стабілізаторів окислення харчових продуктів, що стало основою для створення принципово нового напряму – отримання нового
покоління стабілізаторів окислення харчових продуктів.
Ця проблема була особливо актуальною після аварії на
Чорнобильській АЕС, оскільки більшість харчових продуктів
підлягали очищенню від радіонуклідів різними адсорб
ційними методами, внаслідок чого з них виводились і
природні стабілізатори, які необхідно було поповнювати
ефективними синтетичними аналогами.
Важливим чинником успішного виконання тематичних
планів ПНДЛ було те, що наукові керівники лабораторії – і
академік Гулий І.С., і професор Українець А.І. – приділяли
велику увагу обов’язковому проведенню в межах лабораторії пошукової тематики: або виділяючи на неї певну
суму коштів із загального фінансування, або як ініціативну.
Практично всі пошукові теми через рік-два набували статусу фундаментальних або прикладних розробок, включених
до складу чергового тематичного плану. Це давало можливість вчасно виконати усі передбачені завдання з високим
науковим, економічним і соціальним ефектом.
Основну роботу з формування тематичних планів ПНДЛ,
організації виконання наукових тематик, підготовки звітності як у межах університету, так і на рівні Міністерства
освіти, раціональне використання фінансів здійснювали

завідувачі Проблемної науково-дослідної лабораторії. Цей
перелік досить солідний:
• Володимир Матвійович Логвін (1977-1978 рр.);
• Валерій Остапович ІІІтангеєв (1978 – 1985 рр.);
• В’ячеслав Віталійович Петрушевський (1985 – 1986 рр.);
• Сергій Іванович Потапенко (1986 – 1988 рр.);
• Галина Олександрівна Сімахіна (1988 – 1999 рр.);
• Анатолій Іванович Українець (1999 – 2000 рр.);
• Юрій Олександрович Дашковський (2000 – 2011 рр.);
• Валерій Болеславович Захаревич (2011 – 2016 рр.);
• Андрій Іванович Маринін (2016 р. – до сьогодні).
Наукове керівництво тематиками ПНДЛ у різний час
здійснювали і здійснюють: академік УААН І.С. Гулий, професори М.О. Прядко, Л.Д. Бобрівник, В.І. Дробот, В.П. Домарецький, Л.П. Рева, М.С. Карпович, М.П. Купчик, В.М. Гуцалюк, Л.В.
Кисла, А.І. Українець, Г.О. Сімахіна, П.Л. Шиян, Т.О. Рашевська,
Т.П. Пирог, О.Ю. Шевченко, О.М. Гавва та інші провідні науковці університету.
Свій ювілей Проблемна науково-дослідна лабораторія
зустрічає гідно, з високими науковими та практичними
результатами, які формують принципово новий напрям
у харчовій промисловості України – інноваційний. Аналіз
цих результатів дозволяє констатувати, що харчування
відноситься до найважливіших чинників навколишнього
середовища, які безпосередньо протягом усього життя
впливають на організм людини. Біокомпоненти харчових продуктів, перетворюючись у процесі метаболізму
на структурні та функціональні елементи клітин живого
організму, забезпечують його фізичну та розумову працездатність, адаптаційні можливості, імунний статус,
визначаючи стан здоров’я людини, тривалість її життя,
соціальну та індивідуальну активність. Роботи, які виконувались, виконуються і будуть предметом вивчення наших
науковців, свідчать про наступне: проблема збереження
здоров’я населення, збільшення тривалості життя кожного
індивіда перестала бути сферою уваги лише біології та медицини і посіла значне місце в розвитку новітніх харчових
технологій, визначаючи напрями та пріоритети подальших
досліджень у Проблемній науково-дослідній лабораторії
Національного університету харчових технологій.
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НУХТ . ПРОМIНЬ

, ЩО
ЗМІНЮЮТЬ ЖИТТЯ

НА КАФЕДРІ ХІМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ХАРЧОВИХ ДОБАВОК ТА КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ ДБАЮТЬ ПРО МАЙБУТНЄ ПОКОЛІННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ, ЗОКРЕМА ХІМІКІВ-ТЕХНОЛОГІВ
На запрошення організаторів Всеукраїнської школи з хімії для учнів 7-8 класів Малої академії наук України завіду
вач кафедри Георгій Сокольський зустрівся з керівниками
делегацій учнів зі всієї України, де розповів про діяльність
університету, його історію, сьогодення, напрями підготовки. Наслідком зустрічі став візит учнів та їх керівників до
нашого навчального закладу. Очолила делегацію викладач-координатор школи, кандидат філософських наук,
учитель вищої категорії Оксана Кипоренко.
Учасники Всеукраїнської школи з хімії представляли 6
областей України: Вінницьку, Запорізьку, Кіровоградську,
Сумську, Херсонську, Чернігівську. Вже в такому юному віці
вони мотивовані бути кращими, саме тому вони пройшли
випробовування у заочному турі школи, а потім приїхали
до Києва прослухати очний тур.
Школярі отримали задоволення та яскраві й різноманітні враження від нашого університету. Вони оглянули актову
залу і студентський клуб, побували у Музеї історії університету й на різних кафедрах і мали можливість поспілкуватися і з викладачами різних дисциплін, і зі студентами
старших курсів.
Спочатку директор Центру доуніверситетської освіти
для громадян України та іноземних держав Валентина Кудіна розповіла про роль цукрової галузі у започаткуванні
вишу. Зокрема, школярі з подивом дізналися про причетність Дмитра Менделєєва до створення Смілянських технічних класів цукроварів у 1884 р., з яких розпочинається
історія нашого університету.
Наступним пунктом насиченої програми візиту стала кафедра біотехнології і мікробіології, де їх гостинно зустріла
доцент Світлана Тетеріна. Від неї учні докладно дізналися,
за якими спеціальностями готують на кафедрі, а також
відвідали наукову і навчальну лабораторії. У першій саме
працювали студенти-науковці, а у другій йшло лабораторне заняття з дисципліни «Генетика». Цікавий квест, у
який перетворилася подорож корпусами університету,

8

продовжився у навчальній лабораторії кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських виробів, обладнаній фінською компанією «Лейпурин», де асистент кафедри Ірина
Соколовська розповіла про перспективи здобуття вищої
освіти за спеціальністю «Харчові технології», спеціалізацією «Технології хліба, кондитерських, макаронних виробів
та харчоконцентратів». Юні гості й їх наставники змогли ще
й продегустувати щойно спечені смачні та запашні круасани.
Далі школярі попрямували на зустріч до скарбнички
хімічних знань, що чекала їх на кафедрі хімічної технології
харчових добавок та косметичних засобів. Недарма вони
цікавляться хімією! Як виявилось хімія – це «круто», цікаво
та прогресивно, що навіть посеред року можна запалити
вогники на хімічній новорічній ялинці.
А почалося все з «десанту» студентів, який очолив завідувач кафедри Георгій Сокольський. Студентка 4 курсу,
хімік-технолог Наталія Шовкун творчо та в експресивній
манері провела разом із своїми помічниками Юлією
Шпільовською, Ольгою Ткачук, Романом Максименком,
Анастасією Сергієнко майстер-клас щодо можливостей
хімії, зокрема у харчових технологіях і косметології, що
супроводжувався переконливими доказами у вигляді
різноманітних демонстрацій та експериментів. Вони занурили школярів у вир магічних дослідів, які були не лише
видовищними, а й знайомили учнів із напрямками хімічної
технології, за якими готують фахівців на кафедрі.
Хімія може творити дива. Подібно до Біблейського героя
Мойсея Юлія Шпільовська перетворила глюконат кальцію у
«фараонові змії». Доцент Галина Біла здійснила кероване
виверження хімічного вулкану. Наталія Шовкун поділилася секретами створення симпатичних чорнил із червоної
кров’яної солі та солі заліза або диметилгліоксиму та солі
нікелю, що було миттєво апробовано учнями на практиці.
Далі гості спостерігали за золотим дощем, що «пролився»
у пробірці з плюмбум йодидом.

А тим часом Наталія Шовкун продовжувала свою розповідь. Вона розкрила декілька секретів про те, чому хіміків
поважають, а також про те, як можна з’їсти більше цукерок без шкоди для організму. Дітям сподобався аромат
«дюшес», що власноруч приготувала Юлія Шпільовська. А
Роман Максименко елегантно продемонстрував хімічне
застосування природного барвника бетаїну з водної витяжки червонокачанної капусти. Різка зміна яскравих кольорів
залежно від кислотності середовища свідчила про його
властивості кислотно-основного індикатора.
Усі разом отримали задоволення та побавились із власноруч виготовленими зразками косметики від майбутніх
парфумерів студентів-хіміків. Наталія відкрила черговий
секрет про можливість відкриття власного бізнесу на основі знань, що отримують студенти спеціалізації «Хімічні
технології харчових добавок та косметичних засобів»
(вона вже здійснила перші кроки на цьому шляху, ставши
призером конкурсу бізнес-ідей, планів та проектів «Хімія у
практичній площині: хімія та технологія харчових продуктів
та косметичних засобів-2017» зі своїм власним бізнес-проектом). Слід зазначити, що і школярі, і дорослі отримували
задоволення від дійства, що розгорталося перед ними.
Тому викладачі кафедри вдячні студентам хімікам-технологам 4 курсу, що оперативно та якісно підготувалися до
прийому почесних гостей.
Взятий спочатку високий темп продовжився й далі. Тут
настала черга юних науковців долучитися до створення
хімічної новорічної ялинки (хімічний новий рік для школярів-хіміків у цей дивний вечір збігся з екватором очного туру Всеукраїнської школи з хімії для учнів 7-8 класів
Малої академії наук України). Школярі продемонстрували
свої компетентності у практичних навичках із приготування розчинів різної масової концентрації. А далі запалала
яскравими кольорами ялинка. Були групові фото… Було
весело та цікаво.

ПРОМIНЬ . НУХТ

МОВА ЯК СВІТ СВІТІВ
Наталія Науменко

професор кафедри гуманітарних дисциплін

По-різному може скластися погода у певні дні року. І липень буває холодним, і на початку листопада несподівано
настає бабине літо… Саме таке потепління в душах і думках
спостерігали учасники 12-ї Міжнародної наукової конференції «Мова як світ світів. Граматика і поетика текстових
структур», яка відбулася в День української писемності та
мови.
Існує багато визначень, що таке мова. Вельми оригінальне і, вочевидь, найлаконічніше з них започаткував іще
2005 року доктор філологічних наук, професор, завідувач
кафедри української мови та прикладної лінгвістики Інституту філології КНУ імені Тараса Шевченка, а до того ж іще
й видатний сучасний поет Анатолій Кирилович Мойсієнко.
Обґрунтовує він свою формулу так: мова – це своєрідний
світ світів, де парадигматика кожного окремого може бути
розглянута на іманентному (внутрішньомовному) рівні; на
рівні «мова – зовнішній світ»; осібно – мова на рівні художнього тексту.
Відтак мова постає незвичайним орнаментом барв,
ліній, предметів і явищ, де кожна нова ланка випливає з
усвідомлення попередньої, творення нового її образу, бачення, відчуття. Це – наче соняшник, який є прообразом
унікального писанкового «безконечника».
Про це й розмірковували, дискутували, ділилися думками учасники конференції – представники різних наукових і
освітніх установ Києва, Переяслава-Хмельницького, Чернівців, Умані, Ніжина, Ізмаїла, Харкова, Кривого Рогу та Хмельницького, а також гості з Польщі, Білорусі та Словаччини.
І це для багатьох присутніх на пленарному засіданні студентів стало джерелом знань про саму мову та її сутність,
здобуттям перших навичок ведення дискусії, неоціненним
уроком наукової етики.
В актовій залі Інституту філології зібралися чимало людей, не байдужих до рідної мови та її долі в новітніх реаліях. Вони представили широкому загалові низку доповідей,
присвячених різним мовознавчим проблемам – «До історії
ономастичних студій в Україні», «Концептосфера мовної
особистості: динамічний аспект», «Моделювання мовної
гри засобами словотворення», «Метамова лінгвопоетики в

парадигмі трансдисциплінарного наукового знання», «Вербалізація емоційних станів персонажів у ідіолекті Михайла
Коцюбинського» та інші.
А загалом розмаїття тем – наче розмаїття барв бабиного літа! Сам Анатолій Кирилович, голова оргкомітету конференції, у своїх працях пропонує реципієнтам осмислити
поетику не лише мови, а й цілого світу: кожна мить, кожне
наше слово та дія мають бути «життєво привітальними», за
висловом Миколи Жулинського. На думку самого доповідача –
… Добротою людською натомлений день
Приходить спочити до срібної ночі.
І вірш –
			
тільки віршем високим
				
повинен прийти до людей:
Очі в очі.
Це – високо цінований психологами «контакт очей», без
якого неможливе повноцінне спілкування: у погляді передається почуття, енергія. Поет приходить до людей, аби
відбувся емоційний діалог «очі в очі».
Думку цю підхопила гостя з Польщі – доктор габілітований з Люблінського університету імені Марії СкладовськоїКюрі, пані Любов Фроляк у доповіді «До питання про мову
пісень польсько-українського пограниччя»: українські
пісні Підляшшя. Виявляється, що доля окремої пісні – не
менш складна, ніж доля людини: як автора, так і можливого виконавця цієї пісні. Усім відомі твори, зокрема «Ой
чий то кінь стоїть…», цитувалися і білоруською, і польською
мовами, та водночас лишалися українськими і за духом, і
за буквою.
Не менш цікавою та пізнавальною стала доповідь
наукового співробітника Центру досліджень білоруської
культури, мови і літератури з Мінська Тимофія Авіліна,
присвячена космонімам (назвам зірок і сузір’їв) народним
і термінологічним. Хоча виголошена білоруською мовою,
наукова розвідка пана Тимофія перетворилася на жвавий
діалог із аудиторією, сповнений концептами астрономії та
астрології, цитатами з архітворів українських і білоруських
письменників.

Авторові цього допису пощастило внести спокійну ноту
у життя Інституту філології, нині таке ж бурхливе, як і в
нашому «харчовому» університеті. Доповіддю «Про котів у
віршах і не тільки». Всі ми – трохи киці і коти, як про те говорили й говорять автори численних писемних творів у різних
літературах світу: Ш. Перро, брати Грімм, Л. Тік, Л. Керролл,
К. Коллоді, М. Булгаков, О. Толстой, Е. Успенський, І. Франко,
М. Вінграновський, В. Голобородько… Містичну загадку кота
розгадати дуже складно, ба навіть і неможливо, про що
писав свого часу Шарль Бодлер:
Сам поводир, суддя, натхненник…
Можливо, кіт цей чарівник?
Можливо, кіт цей домовик?
А може, цар у царстві темнім?..
Представників тваринного світу наділено здібностями
до роздумів і переживань, події і людські психотипи в творі
розкриваються через сприйняття тварини. При цьому тварини олюднюються так, що часом виявляються лише приводом для міркувань про людські проблеми і характери.
І неначе знаючи, що на конференції будуть присутні
співробітники НУХТ, – викладач із Уманського державного
педагогічного університету імені Павла Тичини Лариса
Задояна підготувала та опублікувала статтю «Трикомпонентні терміни-словосполучення в українській термінології
цукрових виробництв». Тим приємніше було побачити в
мовознавчому часописі посилання на уже класичні технологічні праці наших професорів і наставників – А.Українця,
Л.Хомічака, М.Прядка, М.Маслікова, В.Петренка, В.Павелка.
Адже вони також прилучилися до творення «мови як світу
світів», передусім – світу харчових технологій!
…Зупинімося лише на кількох доповідях, через брак
часу та місця. Всі, кого цікавить класична й новітня поетична творчість, історія та теорія мови і літератури, зможуть
ознайомитися з матеріалами читань у виданому до конференції збірнику наукових праць. А відтак – витворити своє
бачення «мови як світу світів» та усвідомити своє місце в
ньому.
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НУХТ . ПРОМIНЬ

ІСТОРІЇ ТА
ПРИРОДИ КИЇВЩИНИ

Наталія Науменко

професор кафедри гуманітарних дисциплін

Що уявляється сучасному українцеві при слові «Трипілля»? Перша ж асоціація – словосполука «Трипільська
культура» на теренах Київщини, де археологи ХІХ століття
на чолі з Вікентієм Хвойкою виявили велику цивілізацію.
Представляють її сміливі, як на той час – 8-6 тисячоліття
до нової ери! – архітектурні та містобудівні рішення, витон
чена кераміка, у якій відбито світогляд наших пращурів
дохристиянської доби, а сьогодні ще й реконструйована
завдяки зусиллям професора Юрія Мосенкіса трипільська
мова, дещо схожа на сучасну українську.
Мали нагоду створити свої асоціативні поля й співробітники нашого університету – під час чергової екскурсії
вихідного дня від профкому співробітників НУХТ на південь
Київщини. Окрім Трипілля, відвідали ще й музеї Обухова –
краєзнавчий та будинок Андрія Малишка, а також побували
у «місці сили» на території села Витачів.
Із погодою подорожуючим дуже пощастило. Осіннє
світло крізь перехрестя безлистих гілок супроводжувало
автобус до самого Обухова. Там, у краєзнавчому музеї,
неперевершений екскурсовод-артистка Ольга Іванівна ознайомила з історією міста, яку можна було б спроеціювати
на всю Україну – від часів перших поселень до вшанування
подвигу воїнів – учасників Другої світової війни, афганської
кампанії 1979-1989 років та бійців АТО…
Ні, попри те, що багато воїнів лишилися в історії безіменними, вони таки не були незнаними. Чи поверталися живими-неушкодженими додому, чи лишалися вічно молодими
в буйних травах учорашніх бойовищ, – але вони стали втіленням прадавнього архетипу. Тобто – первообразу.
Цей архетип – відомий кожному народові Солдат. Або
Лицар. Або Козак. Оборонець усіх скривджених. Гроза всіх
на руку нечистих. Вправний і в бою, і в будь-якому ремеслі.
Той самий, якому звитягами на герці та в мирному житті
вдається і півцарства отримати, і царівну за дружину взяти, і навіть саму смерть перехитрувати.
Будинок-музей видатного сина Київщини Андрія Самійловича Малишка став наступною зупинкою маршруту. Здавалося б, звичайна селянська хата – низький одвірок, кух-
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ня з мисником і піччю; світлиця з іконами, фотографіями
батьків і родичів поета… Проте що менше речей у помешканні, то більш символічними стають вони у нашій уяві:
щоб увійти через низькі двері, треба пригнутися, заодно й
уклонитися похованим у порозі предкам; посуд на миснику
– наче стилізована карта Сонячної системи, осердям якої з
давніх-давен лишається піч. А в іконах і фотознімках – ціла
портретна галерея оберегів людини: Богородиці, Христа,
святого покровителя, а також членів родини.
На цьому тлі Андрій Малишко розгортав по-новому переосмислені архетипні образи української культури:

Хата стоїть на краю села,
На дві половини поділена,
На двоє крил ув одній душі,
Заплетеній цвітом, казками і громом…
У поезії Малишка з образом хати, її внутрішнього простору нерозривно пов’язана символіка чисел 2 та 3. У наведеному вище уривку хата умовно поділена на «двоє крил
ув одній душі» – минуле й теперішнє України («телевізорний рай» – «лобаті горшки й рогачі») та українця («зошитки
малі» і «картопля в кутку й журавлі»). Єднання цих двох
вимірів буття прозирає в образі вітру, увиразненому переходом від вільного вірша до римованого:

Мамо, ви чуєте? Вітер з долини
Цілує червоне серце калини,
Гойдає неба стрункі комиші
І нашу хату, таку небагату,
Єднаючи крила в одній душі…
…За багато тисячоліть до нової ери саме на теренах сучасної України існувала цивілізація Трипілля, яка сьогодні
визнана однією з найдавніших землеробських культур. Її
здобутками й визначними рисами була надзвичайно майстерна кераміка й протоміста, які подекуди сягали розмірів у 250 квадратних кілометрів. Археологи свідчать: саме

Трипілля значно вплинуло на становлення давньогрецької
культури, причому ще крито-мікенської доби.
Недарма європейські науковці шанобливо називали
Трипільську культуру «культурою розписної кераміки».
Вирізана з кістки бичача голова прикрасила палітурки не
одного підручника з археології та давньої культури України,
а «біноклюватий» глечик давно став головним сувеніром
і брендом Трипілля – і не випадково неподалік від місця
екскурсії, у Ржищеві, йому поставлено пам’ятник.
Багатьом любителям сучасної української літератури
відомо ім’я Олеся Бердника – письменника-фантаста, правозахисника, громадського діяча. Проте мало хто знає, що
він є засновником так званої «Української Духовної Респуб
ліки», описи якої є продовженням традицій європейського
утопізму і водночас актуальні й сьогодні – як очевидна
модель ідеальної Держави. За твердженнями представників цієї спільноти, у відродженні духовних первин і полягає сила майбутньої Української держави. Виявом тому є
побудована у мальовничих шевченківських місцях – де «і
Дніпро, і кручі…» – каплиця, де можна помолитися і знаним
образам Богоматері (Знамення, Казанська, Достойно єсть,
Невипивана чаша), і помилуватися екзотичною Богородицею Таїландською, і побачити образ Діви Марії в обрамленні
клечального зілля.
І от що цікаво – у каплиці не було ні панікадил, ні свічок,
навіть вікна були вузенькі… але світло все-таки відчувалося: над іконами росло чарівне сяйво, даруючи енергію та
натхнення на добрі справи.
А може, то сонце прорвалося-таки з-за хмар, попри всі
прогнози та штормові попередження?
Навіть нерухомий вітряк… кажуть, що він закрутиться
тільки тоді, коли станеться щось незвичайне, але хмари
так швидко бігли під осіннім вітром, що наче й крила вітряка рухалися. Так і ми, люди, маємо свої крила, але не кожен
здатен їх відчути. Але того дня, завдяки енергії намоленого
місця, свої крила відчув кожний із нас, злетівши думками
увись просто із Дніпрового берега.

ПРОМIНЬ . НУХТ

З ЮВІЛЕЄМ!
За роком рік життя невпинно лине,
Дарує осінь нам святковий час.
У цю прекрасну ювілейну днину
Вітання щирі Ви прийміть від нас!
Ми з ювілеєм Вас вітаєм!
Щоб стільки ж раз весна цвіла!
Сьогодні щиро Вам бажаєм
Здоров’я, щастя і тепла!

2 листопада 2017 року кафедра харчової хімії щиро вітала з 75-річчям професора Сергія Івановича Шульгу, все
наукове життя якого нерозривно пов’язане з НУХТ.
Сергія Івановича безперечно можна назвати хранителем традицій нашого університету. Багато поколінь випуск
ників і теперішніх студентів із теплотою можуть згадати
щирі та відверті настанови і бесіди з ювіляром. Із батьківською турботою Сергій Іванович ставиться до кожного
члена колективу, завжди готовий прийти на допомогу у вирішенні як глобальних, загальноуніверситетських завдань,
так і особистих, повсякденних проблем, які життя ставить
перед кожним із нас. Завдячуючи таким професорам, як
Сергій Іванович, наша альма-матер пишається високим
професійним рівнем викладання. Незважаючи на вагомий
науковий досвід, він постійно підвищує свій викладацький
рівень, завжди рухається вперед, в унісон із останніми досягненнями науки. Не один десяток наших колег можуть із
гордістю назвати себе вихованцями Сергія Івановича.
У 1964 році ювіляр закінчив факультет сахаристих речовин Київського технологічного інституту харчової промисловості (КТІХП, нині – НУХТ). У 1965 році став першим
аспірантом кафедри органічної хімії КТІХП, де після закінчення аспірантури (1968 р.) працював асистентом. У 1973 р.
у Київському університеті імені Тараса Шевченка захистив
дисертацію і отримав ступінь кандидата хімічних наук. З
1975 р. по 1979 р. займав посаду старшого викладача кафедри органічної хімії та заступника декана факультету
сахаристих речовин КТІХП. У 1979 р. отримав вчене звання
доцент і, відповідно, посаду доцента кафедри органічної хімії КТІХП. Після опанування французької мови на курсах при
Міністерстві вищої освіти СРСР у 1980 році, впродовж двох
місяців проходив стажування у Парижі. Чотири роки, з 1980
по 1984, викладав у Технологічному інституті м. Бумердес,
Алжир. З 1986 по 1989 роки займав посаду декана факультету технології м’ясо-молочних виробництв КТІХП. У 1990 році,
за направленням Міністерства вищої освіти СРСР, викладав
в Інституті хімії нафти і води м. Беджая, Алжир. З 2002 р.

по 2017 р. обіймав посаду завідувача кафедри органічної
хімії НУХТ. У 2015 р. отримав вчене звання професор НУХТ. З
липня 2017 р. – професор кафедри харчової хімії Навчально-наукового інституту харчових технологій Національного
університету харчових технологій.
С.І. Шульга є співавтором 93 наукових праць, серед яких
2 навчальних посібника з грифом МОН та підручника, рекомендованого вченою радою НУХТ, має 17 патентів України
та 1 авторське свідоцтво СРСР.
За сумлінну роботу був відзначений: медаллю «В
пам’ять 1500-річчя Києва» від Президії Верховної Ради
СРСР (1.11.1982 р.); Почесною грамотою Верховної
Ради України «За особливі заслуги перед
українським народом» (17.11.2005 р.); нагрудним знаком Міністерства освіти і науки
України «Відмінник освіти» (27.07.2007 р.);
нагрудним знаком «Ветеран НУХТ» (листопад
2012 р.); нагрудним знаком Міністерства
освіти і науки України «За наукові та освітні
досягнення» (11.11.2014 р.), нагрудним знаком
«Відзнака Національного університету харчових технологій» (9.11.2017 р.).
Сергій Іванович має
високий авторитет серед
студентів і викладачів
всього університету.
Колектив кафедри
відзначає його організаційні та лідерські
здібності. Ювіляр
є вимогливим,
принциповим, але
об’єктивним.
Він органічно поєднує
ряд громад

ських обов’язків: члена вченої ради університету НУХТ,
голови Комісії ректорського контролю з організації та проведення навчально-виховного процесу в НУХТ, заступника
голови Профкому співробітників НУХТ, голови виробничої
комісії Профкому НУХТ, відповідального за техніку безпеки
від Профкому по університету, відповідального за проведення зборів трудового колективу НУХТ, члена комісії по
розподілу приміщень у НУХТ.
Шановного ювіляра також привітало керівництво університету та Навчально-наукового інституту харчових технологій з побажанням довгих років творчої та
наукової роботи і міцного здоров’я.
Шановний Сергію Івановичу!
Колектив кафедри харчової хімії бажає Вам міцного здоров’я, довгого
яскравого життя, наснаги, професійних успіхів, ще більше вагомих творчих здобутків, вдячних
студентів, щастя та благополуччя в
родині!
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НУХТ . ПРОМIНЬ

ВIТАЄМО
• Сергій Іванович Шульга, професор кафедри харчової
хімії
• Володимир Єрофійович Носенко, доцент кафедри фізики
• Олександр Михайлович Умнов, електромонтер зв’язку
6 розряду служби головного енергетика
• Надія Всеволодівна Белічкова, старший лаборант ка-

@ “Промінь”
Газета Національного університету
харчових технологій
№9 (1153) листопад 2017 р.
Заснована у жовтні 1968 р.
Наклад 100.
Зам. №
Безкоштовно
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На дворі глибока осінь, з похмурого неба зриваються перші сніжинки. Зовсім рідким гостем стало сонечко, а з дерев
опадає останнє листя. У цю по-своєму привабливу пору святкують свої ювілеї наші колеги:
федри менеджменту та адміністрування Навчально-наукового інституту економіки і управління
• Ельвіра Мухтарівна Бабич, інженер 1 категорії кафедри
процесів і апаратів харчових виробництв Навчально-наукового інституту харчових технологій
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Адміністрація, викладачі, співробітники і студенти щиро вітають ювілярів і зичать їм міцного здоров’я, мирного неба,
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