-

№3 (1147), березень 2017 р.

WWW.NUFT.EDU.UA

ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ВЧЕНА РАДА ВИРІШУЄ…
2 березня відбулося планове засідання вченої
ради університету. Ректор Анатолій Українець
розпочав його з традиційних вітань членів вченої
ради, що відсвяткували дні народження між
засіданнями. Далі він тепло привітав жіночу
частину колективу з Міжнародним жіночим днем й
повідомив, що адміністрація знайшла можливість
преміювати усіх працівниць із нагоди свята.
Після цього робота вченої ради продовжилася
відповідно до порядку денного. Першими
розглянули підсумки зимової екзаменаційної
сесії, про які доповів начальник Навчальнометодичного управління Валерій Виговський.
Він детально проаналізував абсолютну і якісну
успішність студентів усіх курсів, навів статистику
щодо кількості стипендіатів за результатами
сесії, а також зупинився на результатах роботи
екзаменаційних комісій і, зокрема, на зауваженнях
щодо організації їх робіт, рівня підготовки окремих
студентів, роботи наукових керівників, недбалого
ставлення до своїх обов’язків деяких секретарів
ЕК. Із цього питання виступили ректор Анатолій
Українець, перший проректор Володимир Яровий,
декан факультету енергетики і енергоменеджменту
Михайло Масліков, завідувач кафедри органічної
хімії Сергій Шульга.
Наступним заслухали доповідь завідувача
відділу дистанційного навчання Оксани
Петруші щодо аналізу результатів проведення
дистанційного навчання з 10 січня по 17 лютого
2017 року та інформацію голови Науковометодичної ради з дистанційної освіти і
електронних засобів навчання Ігоря Ельперіна про
перспективи розвитку дистанційного навчання
в університеті, зокрема заочно-дистанційної
форми, яку планується ввести вже з 1 вересня
цього року. Ґрунтовне викладення зазначених
питань спонукало до виступів ректора, начальника
Навчально-методичного управління Валерія
Виговського, декана факультету біотехнології
та екологічного контролю Наталію Грегірчак,
завідувачів кафедр технології хлібопекарських

і кондитерських виробів Володимира Ковбасу
і технологічного обладнання та комп’ютерних
технологій проектування Валерія Мирончука.
Правила
призначення
академічних
стипендій презентувала проректор з науковопедагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва.
Доповідач роз’яснила, якою нормативною базою
користувалися при розробленні правил, навела
розрахунок рейтингового балу, представила
пропозиції щодо додаткових і бонусних балів,
підстави для призупинення або припинення
виплати стипендії. Питання викликало жваве
обговорення, учасниками якого стали ректор
Анатолій Українець, проректор Віктор Сташейко, в.о.
декана факультету автоматизації і комп’ютерних
систем Андрій Форсюк, декани Наталія Грегірчак
і Михайло Масліков, Валерій Виговський, Ігор
Ельперін, Володимир Ковбаса, завідувач кафедри
теплоенергетики та холодильної техніки Сергій
Василенко.
Далі зі звітом про роботу молодих науковцівстипендіатів Кабінету Міністрів України виступив
голова ради молодих вчених університету Олексій
Губеня. Він надав докладну інформацію щодо
наукових досліджень стипендіатів Христини
Берегової, Олега Галенка і Ірини Соколовської.
Почуте прокоментували та задали свої запитання
ректор, перший проректор Володимир Яровий,
завідувач кафедри органічної хімії Сергій Шульга.
Серед поточних питань розглянули відкриття
докторантури за новими спеціальностями, про що
доповів проректор з наукової роботи Олександр
Шевченко, дозвіл на відрядження доцента
кафедри теплоенергетики та холодильної техніки
до Німеччини для проходження другого блоку
стажування та інформацію першого проректора
Володимира Ярового щодо набору на заочну
форму навчання до магістратури під час нинішньої
зимової вступної кампанії.
Завершив засідання вченої ради ректор
Анатолій Українець, ще раз привітавши жінок зі
святом весни.

Виступає
проректор
О. Шевченко

Запитання
від С. Шульги
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Березень дарує нам особливе і
неповторне свято – Міжнародний
жіночий день. Цього дня наші прекрасні,
мудрі, талановиті, наполегливі жінки
отримують найщиріші вітання й
найвишуканіші побажання й подарунки.
Не залишається осторонь і
керівництво нашого вишу. Свої
вітання жіноцтву НУХТ передає ректор
університету, професор Анатолій
Українець:

Любі жінки!
Сердечно вітаю вас із прекрасним
святом Весни, Любові та Краси Міжнародним жіночим днем!
Ми щиро вдячні вам за тверду віру
в майбутнє, життєву стійкість і безмежне
терпіння. Ваші доброта, чуйність,
розсудливість роблять нас, чоловіків,
сильнішими й мудрішими, дають наснагу
на нові звершення, творчість, працю.
Саме ви, як богині-покровительки
роду людського, підтримуєте в цьому
житті ніжні паростки любові, гармонії і
взаєморозуміння.
При цьому ви, проявляючи істинний
професіоналізм й високу відповідальність,
успішно опановуєте кар’єрні вершини.
На ваші тендітні плечі лягають нелегкі
турботи, і в той же час ви завжди
залишаєтеся жіночними і чарівними,
веселими і ніжними.
Дорогі жінки! Нехай цей весняний
день подарує вам море квітів, добрі
посмішки, увагу близьких і радість нових
зустрічей. Бажаю вам міцного здоров’я,
сімейного благополуччя і величезного
щастя!

З повагою,
Ректор				
А. Українець
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НАУКА – ВИРОБНИЧНИКАМ
1-3 березня у Києві працював Міжнародний
форум харчової промисловості та упаковки (International Forum Food Industry and Packaging,
IFFIP) - головна подія пакувальної і харчової
індустрії України, що є сполучною ланкою між
постачальниками і виробниками обладнання,
упаковки та переробними і виробничими
компаніями, які його потребують. Традиційно IFFIP
був представлений самостійними галузевими
виставками
«Пак
Експо»,
«Продекспо»,
«ПродТехМаш» і «Хлібопекарська і кондитерська
індустрія», які представляють: готові харчові
продукти і напої українського і зарубіжного
виробництва; обладнання для виробництва
продуктів харчування напоїв, їх фасування,
розливу і упаковки; новітні рішення для якісного
функціонування підприємств різних напрямків
харчової
промисловості:
автоматизація
виробництва, логістика, гігієна й інше; різноманітні
види упаковки для харчових і нехарчових
продуктів; обладнання та технології для виробництва упаковки; сировину для виробництва
упаковки.
Фахівці факультету інженерної механіки
та пакувальної техніки нашого університету –
традиційно активні учасники всіх заходів IFFIP, а
також впродовж багатьох років спільно з Клубом
пакувальників України організовують та проводять
у рамках форуму науково-практичну конференцію
молодих учених «Новітні технології пакування».
Цього року вона відбулася вшістнадцяте й, як
і завжди, зібрала наукову молодь і визнаних
корифеїв галузі з усієї України. Ключові теми,
винесені до розгляду в рамках роботи конференції:
нові пакувальні матеріали і технології, вузли та
пристрої пакувального машинобудування, відходи
упаковки у вторинну сировину.

Відкрив роботу зібрання президент Клубу
пакувальників Валерій Кривошей, який відзначив надзвичайну актуальність конференції й
практичну цінність наукових пошуків молодих
учених. Модераторами заходу виступили фахівці
нашого університету – завідувач кафедри машин і
апаратів харчових та фармацевтичних виробництв,
професор Олександр Гавва і професор кафедри
технічної механіки і пакувальної техніки Микола
Якимчук. Заслухані доповіді спонукали присутніх
до жвавого обговорення. Надзвичайно зацікавили
учасників конференції доповіді наших спеціалістів
«Вплив зниження тиску на руйнування стінок
клітин продукту в процесі вакуумування», «Аналіз
та дослідження вагових дозаторів періодичної дії
для рідкої продукції» та ін. Усі доповідачі отримали
пам’ятні подарунки від Клубу пакувальників
України, а також збірники матеріалів конференції,
які вийшли окремим додатком до журналу
«Упаковка».
Цього року до заходів, що відбувалися
в рамках форуму, долучилися і викладачі та
аспіранти кафедри технології хлібопекарських
і кондитерських виробів. Зокрема, вони взяли
участь у круглому столі «Безпечність та якість
харчових продуктів» та у конкурсі хлібобулочних
і борошняних кондитерських виробів «Безпечно,
смачно і корисно», який був організований
Всеукраїнською асоціацією пекарів (ВАП) і
об’єднує в собі професійний досвід, емоційне
натхнення, культурний і просвітницький потенціал
української нації. Мета конкурсу - розвиток
культури споживання хліба, популяризація
продукції хлібопекарської галузі, втілення
цікавих ідей для розширення асортименту
хлібобулочних виробів для здорового харчування,
в тому числі, призначених для профілактики

Науковців вітає
В. Кривошей
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деяких захворювань. Засідання круглого столу
«Безпечність та якість харчових продуктів»
розпочалося з вітального слова президента
Всеукраїнської асоціації пекарів Володимира
Череди. Далі виступили доповідачі, серед яких
і аспірант кафедри технології хлібопекарських
і кондитерських виробів Микола Петренко,
який представив доповідь «Шляхи наближення
хімічного складу реального продукту до ідеального
на прикладі затяжного печива».
Завершився захід врученням нагород
учасникам конкурсу хлібобулочних і борошняних
кондитерських виробів. У конкурсі взяли участь
дев’ять підприємств, а також науковці нашого
навчального закладу та Чернівецького торгівельноекономічного інституту КНТЕУ. На розгляд комісії
були представлені 28 зразків хлібобулочних і 20
зразків борошняних кондитерських виробів для
здорового харчування. Всі вони були зашифровані
оргкомітетом. Оцінювання конкурсних виробів
здійснювалося закритим способом згідно з
оціночними листами. Після закінчення дегустації
зразки розшифрували, сповістивши членів комісії
щодо найменування виробів і підприємстввиробників. Після цього конкурсна дегустаційна
комісія підвела підсумки та визначила переможців
конкурсу.
Дуже приємно, що серед нагороджених
і молоді науковці нашого вишу. Дипломи в
номінації «Хлібобулочні вироби для здорового
харчування» та «Борошняні кондитерські вироби
для здорового харчування» отримали аспіранти
та асистенти кафедри технології хлібопекарських і
кондитерських виробів Анастасія Шевченко, Ольга
Дзигар, Олена Горзей, Юлія Звягінцева-Семенець
та асистент кафедри технології харчування та
ресторанного бізнесу Асьят Абрамова.

Вектори співпраці.
В. Кривошей і О. Гавва
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ПІДСУМОВУЮЧИ
ЗИМОВУ СЕСІЮ
Якісна й ефективна підготовка фахівців – перший пріоритет роботи нашого колективу,
тому результати заліково-екзаменаційних сесій ґрунтовно аналізуються й детально
обговорюються вченою радою, розробляються й вживаються заходи щодо її поліпшення.

На вченій раді від 2 березня начальник
Навчально-методичного управління університету
Валерій Виговський доповів вченій раді
університету щодо результатів зимової заліковоекзаменаційної сесії 2016-2017 навчального року.
Найперше було зазначено, що зимова сесія
була організована та проведена згідно з вимогами чинних нормативно-правових документів
Міністерства освіти і науки України, Положення про
організацію навчального процесу в Національному
університеті харчових технологій та його
відокремлених структурних підрозділах (п.10.5.
Підсумковий контроль) та відповідно до графіку
навчального процесу на поточний навчальний
рік, розкладу екзаменаційної сесії з урахуванням
вимог, передбачених навчальними планами
підготовки фахівців.
Кафедрами та факультетами, а також
Навчально-методичним
управлінням
була
проведена необхідна робота з підготовки до
заліково-екзаменаційної сесії. Студенти були
забезпечені навчально-методичними розробками
для підготовки до екзаменів, інформацією про
організацію сесії, в деканатах були підготовлені
необхідні для її проведення документи,
оприлюднені умови допуску до екзаменаційної
сесії, фахівцями Навчально-методичного управління були складені розклади консультацій
та екзаменів. Оцінювання знань студентів
здійснювалося переважно за результатами
підсумкового модульного контролю. Станом на 1
червня контингент студентів складав 7441 особа
денної форми навчання та 2641 особа заочної
форми навчання. У сесії взяли участь 6891 студент
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денної форми навчання та 596 студентів-заочників.
В цілому абсолютна успішність за денною формою
навчання склала 94,7%, а якісний показник –
55,8%.
Показник абсолютної успішності студентів
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за
результатами зимової заліково-екзаменаційної
сесії в середньому склав 97,2%, а якісної - 74,0%.
Показник абсолютної успішності студентівбакалаврів коливається в межах від 82,15%
(факультет інженерної механіки та пакувальної
техніки, ІМПТ) до 99,15% (факультет біотехнології
та екологічного контролю, БТЕК). Показники
якісної успішності - в межах від 53,7% (Навчальнонауковий інститут економіки і управління, ННІ ЕіУ)
до 72,15 % (Навчально-науковий інститут харчових
технологій, ННІ ХТ).
Аналіз зведених даних успішності студентів
по курсах свідчить, що успішність першокурсників
університету (абсолютна успішність – 96,46 %,
а якісний показник - 48,22%) є нижчою, ніж у
студентів другого, третього та четвертого курсів
і «спеціалістів» (якісна успішність відповідно –
50,64; 50,85; 57,62 і 54,90%). Але студенти-магістри
традиційно показали вищу якість підготовки
– 74,00%, що свідчить про підвищення рівня
свідомості випускників у ставленні до навчання.
Кількість студентів, які отримали звичайну
стипендію за результатами зимової сесії складає
1625 осіб. Кількість відмінників, що отримують
підвищену стипендію, становить 453 студента, або
9,12% від контингенту студентів, які навчаються за
рахунок державного бюджету. Звертають на себе
увагу, як і в минулому році, дещо нижчі показники

успішності у осінньо-зимовому семестрі студентів
заочної форми навчання по якості. Складали
іспити 596 студентів. Якість їх успішності склала від
14,65% (факультет автоматизації і комп’ютерних
систем, АКС) до 55,71% (ННІ ХТ), а абсолютна
успішність підвищилася від 90,93% (ННІ ХТ) до –
100% (ННІ ЕіУ, АКС) .
Загальна кількість відрахованих студентів
усіх форм навчання склала 167 осіб, із них: за
неуспішність – 122 особи, за особистою заявою
– 37 осіб, за порушення умов договору – 3 особи.
Відраховані 60 студентів денної форми навчання,
які навчалися за повною оплатою. Водночас
кількість поновлених і переведених впродовж
семестру студентів складає 66 осіб.
Крім того, Валерій Виговський звернув увагу
присутніх членів вченої ради на зауваженнях голів
екзаменаційних комісій (фахівців із інших освітніх,
наукових установ і виробничників) щодо організації
їх робіт, рівня підготовки окремих студентів, роботи
наукових керівників, недбалого ставлення до своїх
обов’язків деяких секретарів ЕК.
За результатами обговорення доповіді,
вчена рада, зокрема, ухвалила до кінця березня
директорам навчально-наукових інститутів і
деканам факультетів разом із завідувачами
кафедр обговорити на загальних зборах студентів
підсумки зимової екзаменаційної сесії, звернувши
увагу на питання навчальної дисципліни й поточної
успішності, та подати до Навчально-методичного
управління пропозиції щодо усунення виявлених
недоліків і упущень при організації поточного та
підсумкового контролю.
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НОВАЦІЯМ – БУТИ!
Дистанційна форма навчання набуває все більшої популярності. Не стоїть осторонь
від новацій і наш університет. Впродовж двох останніх років навчання студентів
стаціонару впродовж шести перших тижнів весняного семестру відбувається
за дистанційною формою. А з вересня 2017 року за дистанційною формою
навчатимуться і студенти-заочники. Завершується дистанційна форма навчання
модульним контролем і ґрунтовним аналізом його результатів, який заслуховується
на засіданні вченої ради університету. 2 березня начальник відділу дистанційного
навчання, доцент Оксана Петруша доповіла вченій раді про підсумки цьогорічного
дистанційного навчання, й ми пропонуємо читачеві основні позиції її доповіді.

У 2016-2017 навчальному році студенти
навчалися за дистанційною формою з 10 січня по 17
лютого. У цей період відбулися заняття з усіх 1963
передбачених навчальними планами дисциплін.
Кількість зареєстрованих у дистанційному
навчанні викладачів становила 758 осіб (у 2016 р.
– 732), студентів – 6291 особа (у 2016 р. – 6874).
Не працювали у системі дистанційного
навчання з неповажних причин 110 студентів, що
становить близько 1,7% зареєстрованих у системі
Moodle студентів денної форми навчання (у 2016
році – 1,0 %).
Упродовж періоду дистанційного навчання
студенти опрацьовували теоретичні матеріали,
виконували та надсилали на перевірку контрольні
завдання з усіх дисциплін. Найвищу активність у
виконанні завдань продемонстрували студенти
ІІІ курсу Навчально-наукового інституту харчових
технологій (ННІ ХТ) – 79% та V курсу факультету
біотехнології та екологічного контролю (БТЕК)
– 77 %. Найвищий рівень активності серед
усіх факультетів (інститутів) виявили студенти
факультету БТЕК – 70,5 %.
У цілому по університету активність студентів
першого курсу становила – 56,5 %. У 2016 р.
активність першого курсу була значно вищою –
79,0 %.
Результати навчання оцінювалися і на
сьомому (модульному) тижні. З урахуванням цих
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оцінок якість навчання є такою (%): факультет
інженерної механіки та пакувальної техніки
(ІМПТ) – 23, ННІХТ – 49, факультет автоматизації
і комп’ютерних систем (АКС) – 27, факультет
енергетики і енергоменеджменту (ЕН) – 26, БТЕК
– 54, Навчально-науковий інституту економіки
і управління (ННІ ЕіУ) – 40, факультет готельноресторанного та туристичного бізнесу (ГРТБ) – 34.
Близько 10% лекторів відповідально поставилися до завдань щодо удосконалення
електронних навчальних курсів, підготовлених
у минулому році. Так, якість подачі матеріалів
зросла із дисциплін: «Історія і культура України»,
«Фінанси, гроші і кредит», «Формування бізнесмоделі підприємства», «Логістика», «Економетрика», «Food production general technologies», «Econometrics», «Історія реклами та PR»,
«Практика PR-діяльності», «Основи торговельного
підприємництва», «Стратегічне планування ЗЕД»,
«Фізична та колоїдна хімія» (Модуль 3), «Інжиніринг
харчових виробництв» (Модуль 1), «Основи
комп’ютерного проектування», «Практичний курс
ділової англійської мови», «Риторика», «Технології
хліба, макаронних, кондитерських виробів та харчоконцентратів», «Технологія молока та молочних
продуктів», «Основи охорони праці», «Технологія
жирів і жирозамінників», «Зернознавство»,
«Основи конструювання нових харчових
продуктів», «Теорія автоматичного керування»,

«Контролери та їх програмне забезпечення»,
«Основи програмування та алгоритмічні мови»,
«Філософія» та ін. Викладачі кафедри хімічної
технології та фізичної і колоїдної хімії, підготували
власний відеоматеріал лабораторної роботи (Олег
Мірошников та Олексій Муратов).
Напрямами
подальшого
розвитку
дистанційного навчання в НУХТ є:
– організація самостійної роботи студентів;
– проведення контрольних заходів;
– удосконалення електронних навчальних курсів
для студентів денної форми навчання у зимовий
період;
– запровадження дистанційної заочної форми
навчання, у т.ч. у філіях університету;
– ліквідація академічної різниці;
– організація дистанційних підготовчих курсів для
вступників (випускників шкіл і коледжів);
– організація дистанційних курсів підвищення
кваліфікації.
Варто зазначити, що фахівцями кафедри
інтегрованих автоматизованих систем управління
розроблений та запроваджений електронний
навчальний курс «Автоматизація технологічних
процесів» для підготовки до вступу в університет
випускників коледжів (зареєстровано 27 осіб). Цим
слухачам паралельно підключений курс із «Вищої
математики» для ліквідації академічної різниці, на
який додатково зареєстровані ще 7 осіб.
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ВПЕРШЕ
Нашому колективові притаманні творчий неспокій й прагнення повсякчас
крокувати у ногу з часом. Саме тому, так часто на адресу наших педагогів,
науковців і студентів лунає – «вперше». От і цього року під час захистів
кваліфікаційних магістерських робіт знову багато що було вперше.
На кафедрі хімічної технології та фізичної
і колоїдної хімії вперше відбулися захисти
кваліфікаційних робіт магістрів за спеціальністю
«Хімічні технології харчових добавок та
косметичних засобів». Це нова спеціальність
у нашому університеті, тому велика увага
приділялася її першим випускникам, які власними
здобутками та наполегливою працею довели право
на існування даної спеціальності в НУХТ. І першою
це засвідчила екзаменаційна комісія на чолі з
фахівцем спорідненої спеціалізації Київського
національного університету імені Т. Шевченка,
доцентом кафедри аналітичної хімії хімічного
факультету Ліонель Зінько. Члени комісії: завідувач
кафедри хімічної технології та фізичної і колоїдної
хімії НУХТ Георгій Сокольський, професор кафедри
Олег Мірошников, доцент кафедри Олена Подобій
були приємно вражені високим рівнем виконаних
робіт, прагненням до досконалості та якості у
проведених дослідженнях.
Тематика дипломних робіт була вельми
широкою, що відображає специфіку спеціальності:
від створення харчових добавок для кисломолочних напоїв і хлібопекарських виробів до
технологій косметичних кремів і шампунів із
інноваційними інгредієнтами. Враховуючи фізикохімічний науковий напрямок кафедри, важливі
результати отримані щодо вивчення стабілізаторів
харчових і косметичних емульсій на основі твердих
наночастинок (науковий керівник – Георгій
Сокольський).
Захисти розпочалися виступом Наталії Дацької
(Носач) (науковий керівник – Олена Подобій) –
лауреата Всеукраїнського конкурсу студентських
робіт з хімічної технології. Нею був заданий дуже

високий рівень, що не знижувався надалі. Колектив
кафедри щиро вдячний керівникам дипломних
робіт і всім небайдужим, хто допомагав магістрам.
На окрему подяку за великий внесок і безкорисну
допомогу магістрам заслуговує завідувач кафедри
аналітичної хімії, професор Єлизавета Костенко.
На кафедрі технології молока і молочних
продуктів вперше на розгляд екзаменаційної
комісії були представлені магістерські роботи,
присвячені розробленню принципово нових
для харчової промисловості України технологій
аюрведичних харчових продуктів на молочній
основі, виконані під керівництвом завідувача
кафедри, професора Галини Поліщук та доцента
кафедри Наталії Ющенко.
Рецептури і технології аюрведичних продуктів
були адаптовані молодими науковцями до
вітчизняної сировинної бази та технічного
оснащення діючих підприємств молочної галузі.
Під час захисту для членів екзаменаційної комісії
та всіх присутніх була проведена дегустація
нових видів продуктів (ферментованих і
неферментованих напоїв із прянощами, кхіру та
шрікханду), виготовлених відповідно до класичних
канонів Аюрведи.
Членів екзаменаційної комісії вразила
професійна підготовка магістрантів, яким вони
побажали наснаги, нових звершень і перемог.
Крім того, голова комісії, завідувач кафедри
технології м’ясних, рибних та морепродуктів
Національного університету біоресурсів і
природокористування України, доцент Олександр
Савченко виразив впевненість, що випускники
університету знайдуть своє місце на підприємствах,
у науково-дослідних закладах, набудуть

“Перші ластівки”
кафедри хім. технології
та фізколоїдної хімії
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практичного досвіду та стануть справжніми
фахівцями своєї справи.
На кафедрі туристичного та готельного
бізнесу вперше відбувся захист дипломних робіт
освітнього ступеню «магістр», спеціальності
«Туризмознавство (за видами)».
Очолив роботу екзаменаційної комісії доктор
географічних наук, професор, завідувач кафедри
країнознавства і туризму НАУ Геннадій Балабанові.
Усі дні захистів стали хвилюючими як для 19
випускників, так і для викладачів-керівників
кваліфікаційних робіт. Та всі магістри виправдали
сподівання, оскільки роботи були виконані на
актуальну тематику розвитку внутрішнього та
міжнародного туризму в Україні, на високому
науковому рівні, із застосуванням сучасного
інструментарію економічних і географічних
досліджень.
За результатами захисту дипломних
магістерських робіт двоє випускників-магістрів
Ольга Сасник і Мар’яна Рознятовська були
рекомендовані для отримання диплому з
відзнакою та двоє Алла Гембець і Анастасія
Хашімова – для подальшої наукової діяльності
і навчання в аспірантурі. Троє магістрів із
«Туризмознавства» – Олександр Пархоменко,
Ольга Сасник та Алла Гембець успішно завершили
програму отримання подвійного диплому з Вищою
школою менеджменту та охорони праці в Катовіце.
Варто зауважити, що тематика дипломних
робіт була спрямована на розвиток туристичної
сфери, і всі студенти запропонували реальні шляхи
покращення сучасного ринку туристичних послуг.
Отож, з гордістю можемо стверджувати, що у
туризму в нашій країні є майбутнє!

Захисти на кафедрі
технології молока і
молочних продуктів
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ПРОЗОРО Й ВІДКРИТО
13 березня відбулася конференція трудового
колективу університету. Нагадаємо, що до складу
конференції трудового колективу були обрані
135 делегатів із усіх структурних підрозділів.
Зареєструвалися 102 із них, тобто необхідний
кворум зібрався, тож голова конференції, професор
Валерій Мирончук розпочав її роботу. Спочатку
делегати одноголосно ухвалили порядок денний
і регламент своєї роботи, а далі перейшли до
першого питання.
Про виконання угоди з охорони праці за 2016
рік між адміністрацією і комітетом профспілки
університету доповів заступник голови профкому
НУХТ, професор Сергій Шульга. Він повідомив
присутнім, що на засіданні профкому, яке відбулося
10 березня, проректор з навчально-виробничої
діяльності та розвитку Олександр Бессараб доповів
щодо виконання угоди з боку адміністрації. Також
він детально проаналізував виконані роботи й вжиті заходи та витрачені на них кошти щодо поліпшення умов й забезпечення санітарних норм праці. Зокрема, розповів про виконані ремонті роботи,
утилізацію небезпечних відходів, забезпечення
працівників спецодягом, здійснене навчання
окремих категорій співробітників, атестацію
робочих місць зі шкідливими умовами праці
тощо. Заступник голови профкому закцентував
увагу на тому, що профком, проаналізувавши звіт
професора Бессараба, дійшов висновку, що угода
повністю виконана, а фінансування на заплановані
заходи – перевиконане. Єдиний недолік, на який
була звернена увага керівництва – недостатнє
наповнення необхідними засобами аптечок на
кафедрах. Доповідач вніс пропозицію конференції
схвалити виконання угоди, що й було зроблено
одностайно. Співдоповідач по першому питанню,
проректор з навчально-виробничої діяльності та
розвитку Олександр Бессараб представив проект
угоди з охорони праці на 2017 рік, детально
зупинився на запланованих заходах й повідомив,
що наразі планова сума їх фінансування складає

365 тисяч гривень, та за потреби буде збільшена
на стільки, на скільки буде необхідно, адже
адміністрація продовжуватиме поліпшувати
умови праці наших співробітників, й вживатиме всі
необхідні заходи для дотримання усіх нормативних
вимог щодо її безпеки. Делегати одноголосно
ухвалили угоду з охорони праці на 2017 рік у
запропонованій редакції.
Далі розглянули інформацію про організацію в
університеті планового навчання й перевірки знань
працівників з безпеки життєдіяльності й охорони
праці й інформацію щодо стану фінансування
університету у 2017 році. З обох цих питань доповів
проректор з навчально-виробничої діяльності та
розвитку Олександр Бессараб. Зокрема, присутні
дізналися, яким чином здійснюватиметься
навчання у поточному році, й що, співробітники
відділу охорони праці розробили форму
дистанційного навчання, що дозволить полегшити
й оптимізувати цей процес. Конференція
одностайно проголосувала за прийняття до відома
цієї інформації й до виконання передбачені планом
навчання заходи. Стосовно стану фінансування
делегати конференції отримали ґрунтовну
інформацію й порівняльний аналіз із минулим
календарним роком по загальному й спеціальному
фондах фінансування, планових показниках
заробітної плати, видатках на комунальні послуги,
придбання матеріалів, інвентарю, оплату послуг
(обслуговування техніки, вивіз сміття тощо), а
також рівня заробітної плати основних категорій
навчального й допоміжного персоналу. Крім того,
були озвучені заплановані заходи, для поліпшення
фінансової ситуації. Ця інформація також була
прийнята до відома одностайним голосуванням.
Останнє питання, яке розглянула конференція,
було відзначення наукових і науково-педагогічних
працівників. З цього питання доповіла проректор
з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса
Арсеньєва. Щороку у третю суботу травня в Україні
відзначається День науки, в рамках святкування

Доповідає проректор
О. Бессараб
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якого відбувається нагородження кращих
науковців, тож Міністерство освіти і науки України
надіслало до університету лист із проханням надати
кандидатури представників нашого колективу
на нагородження відомчими відзнаками МОН і
державними нагородами.
Одностайним рішенням конференції трудового
колективу у 2017 році на нагородження висунуті:
- відомчими відзнаками Міністерства освіти
і науки України:
Подякою – доцент кафедри маркетингу Наталія
Фєдотова;
Почесною грамотою – начальник відділу
дистанційного навчання Оксана Петруша;
нагрудним знаком «Відмінник освіти
України» – директор Навчально-наукового
інституту харчових технологій Оксана КочубейЛитвиненко, завідувач кафедри маркетингу
Олена Сологуб, заступник начальника Навчальнометодичного управління Тетяна Янюк;
нагрудним знаком «За наукові та освітні
досягнення» – заступники директора Навчальнонаукового інституту харчових технологій Петро
Шиян і Георгій Гончаров;
- державними нагородами:
Почесною грамотою Кабінету Міністрів
України і пам’ятним знаком – завідувач
кафедри інтегрованих автоматизованих систем
управління Ігор Ельперін;
нагрудним знаком «Заслужений працівник
освіти України» – перший проректор Володимир
Яровий;
орденом «Ярослава Мудрого» V ступеню –
проректор з навчально-виробничої діяльності і
розвитку Олександр Бессараб;
орденом «За заслуги» І ступеню – ректор
Анатолій Українець.
Наостанок делегати затвердили протокол
конференції, й її голова, професор Валерій
Мирончук, оскільки порядок денний був повністю
вичерпаний, оголосив конференцію закритою.

Виступ проректора
Л. Арсеньєвої
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ТОЧКИ
ДОТИКУ
У лютому в рамках свого насиченого візиту
до України наш університет відвідав міністр
сільського господарства Чеської Республіки, пан
Маріан Юречка разом із делегацією Міністерства
сільського господарства та Надзвичайним і
Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні
Радеком Матулою.
Делегація прибула до нашої країни, щоб
взяти участь у відкритті Першого Агрофоруму
«Чеська Республіка – Україна», в рамках
Міжнародної виставки ефективного тваринництва
та птахівництва «Agro Animal Show 2017», яка
працювала в Києві. Також вони зустрілися з
віце-прем’єр-міністром із питань європейської
та євроатлантичної інтеграції України Іванною
Климпуш-Цинцадзе. А наступною їх зупинкою став
наш навчальний заклад.
Гості поспілкувалися з ректором Анатолієм
Українцем, проректором з науково-педагогічної
та виховної роботи Ларисою Арсеньєвою,
проректором з наукової роботи Олександром
Шевченком, проректором з міжнародних
зв’язків та інтеграції Ярославом Засядьком. У ході
зустрічі вони дізналися про сьогодення нашого
університету, зокрема про перехід на європейські
навчальні плани, дистанційну форму навчання,
започаткування унікальних освітніх програм, за
якими більше ніде в світі ще не готують фахівців
(«Технології аюрведичних харчових продуктів»),

про членство НУХТ у світових і європейських
асоціаціях із харчової науки тощо.
Пан Маріан Юречка зазначив, що під час
зустрічі з віце-прем’єр-міністром Іванною
Климпуш-Цинцадзе йшлося про створення
спільних експертних груп, які б працювали над
забезпеченням споживачів обох країн якісними
і безпечними харчовими продуктами, і у цьому
напрямку він великі надії покладає на фахівців
саме нашого вишу. Також міністр запропонував
посприяти у започаткуванні співпраці з Хімікотехнологічним університетом у Празі.
Далі гості університету відвідали кафедру
експертизи харчових продуктів. Надзвичайно
зацікавила їх наукова лабораторія сенсорного
аналізу, де аспірант кафедри Ася Калініченко, що
саме працює над дисертаційним дослідженням із
використанням електронного «носу», розповіла
про можливості пристрою та напрямки наукової
роботи кафедри з виявлення фальсифікатів у
харчових продуктах.
У навчальній лабораторії кафедри доцент
Оксана Вашека зробила для гостей експрес-аналіз
молока чотирьох торгових марок на наявність у
цій продукції антибіотиків, доцент Ксенія Науменко
розповіла про можливі форми фальсифікації напоїв
– солодких газованих вод і вин, а доцент Оксана
Петруша презентувала інструментальні методи
експертизи хлібобулочних виробів (на пористість,

У лабораторії каф.
експертизи харчових
продуктів
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забарвленість) і інструмент для здійснення аналізу
– електронне «око».
Завідувач кафедри Світлана Усатюк
розповіла як здійснюється навчання студентів
й про співпрацю кафедри з підприємствами і
торговельними мережами щодо виявлення у
сировині й готовій продукції шкідливих речовин
або фальсифікатів.
Натомість пан Маріан Юречка повідомив, що
у Чехії найчастіше фальсифікують мед і вина, й
поцікавився, яка харчова продукція найчастіше
фальсифікується у нашій країні. Він зазначив,
що наразі у Чехії зосереджені на встановленні
походження продуктів, але при їх ідентифікації
існує певна проблема – відсутність бази даних для
порівняння, і це має бути спільна праця багатьох
країн, які б таку базу створили для загального
користування.
Наприкінці зустрічі фахівці кафедри
запросили чеських посадовців і колег брати
участь у Міжнародній науково-практичній
конференції «Якість і безпека харчових продуктів»
та презентували міністрові збірник матеріалів
попередньої, а також освітні стандарти по
спеціальності «Технологічна експертиза та безпека
харчової продукції», адже саме у нашому виші
вперше в Україні була відкрита підготовка таких
фахівців.

Експрес-аналіз
молока
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ШИРОКИЙ ВИБІР
15 березня в університеті відбувся Ярмарок
вакансій, який вже став доброю традицією й
містком між студентами й провідними компаніямироботодавцями, що не втрачають нагоди
презентувати свої пропозиції з працевлаштування
– різноманітні вакансії, програми стажувань і
пропозиції з неповною зайнятістю.
Захід надає нашим студентам унікальний
шанс безпосередньо в університеті зустрітися з
представниками найкращих підприємств, дізнатися про кадрові потреби бізнесу, поспілкуватись
із HR-менеджерами, познайомитись із критеріями
відбору персоналу, подати своє резюме на відкриті
вакансії.
У церемонії урочистого відкриття взяли участь:
проректор з наукової роботи Олександр Шевченко, проректор з міжнародних зв’язків та інтеграції Ярослав Засядько, директори навчальнонаукових інститутів – харчових технологій Оксана
Кочубей-Литвиненко та економіки і управління
Олег Шеремет, декан факультету енергетики і
енергоменеджменту Михайло Масліков, в.о.
декана факультету автоматизації і комп’ютерних систем Андрій Форсюк, фахівець Київського
міського центру зайнятості Оксана Шубіна,
начальник відділу працевлаштування випускників
НУХТ Вікторія Романенко.
Цього року у Ярмарку взяли участь понад
30 компаній: «PepsiCo» (компанії ТОВ «Сандора» і ПрАТ «Вімм-Білль-Данн Україна»), ТОВ
«АВККОНФЕКШІНАРІ», ПП «Логрус», ТОВ «Торговий
Дім «Віктер Плюс», ТОВ «АЗБІ», ТОВ «Ашан Україна
Гіпермаркет», ТОВ «Домінос Піцца Юкрейн», ТОВ
«СІЛЬПО-ФУД», USB-TRAVEL, ПрАТ «ПК «Поділля»,
ТОВ «Радивилівмолоко», ТОВ «Фудмережа» (Велика
Кишеня), ТОВ «Юрія-Фарм», ТОВ «Нестле Україна»,
Альфа-Банк, Холдинг «Agrarian Food Technologies»,
ТОВ «ФОРА», ТОВ «Перша Чарівна Скриня», ПАТ КБ
«ПриватБанк», «Фуд Пак Сервіс», «Буддизайн-21»,
ТОВ «Юнівест Маркетинг», ПАТ «ЮРІЯ» («Волошкове
поле», Первомайський молочноконсервний
комбінат, ПрАТ «Хмельницька маслосирбаза»),
«Данон», ТОВ «АТ Каргілл», ТОВ «Сігнет-Центр»,
ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (ТМ «Наша

Ряба», ТМ «Сертифікований Ангус», ТМ «Фуа Гра»,
ТМ «Легко!», ТМ «Бащинський», ТМ «Дружба
Народів», ТМ «Європродукт»), «УКРПРОМІНВЕСТ»,
Комплекс «Агромарс» («Гаврилівські курчата»),
Центр робототехніки «Ботеон», Піцерія Mister Cat,
Київський міський центр зайнятості.
Компанії «Фуд Пак Сервіс», «АШАН», «Сільпо»,
«USB-Travel», «Нестле», «Велика Кишеня», «ЮріяФарм», «Pepsi Co», «Сігнет-Центр», холдинг
«AGRARIAN FOOD TECHNOLOGIES» та «Альфа-Банк»
скористалися нагодою й ширше презентували свої
кар’єрні можливості, зібравши зацікавлених у
актовій залі університету.
У рамках Ярмарку також відбулися майстеркласи «Ефективна комунікація - запорука успіху
у житті» від ТОВ «АЗБІ», «Ближче до ТБ або як
потрапити на стажування в 1+1 медіа без досвіду
роботи» від групи «1+1 медіа» та майстер-клас із
техніки пошуку роботи й експрес-тестування щодо
професії від Київського міського центру зайнятості.
Керівництво нашого навчального закладу
завжди приділяло максимальну увагу розвитку
співпраці з роботодавцями й нині, коли сучасний
ринок праці формує нові виклики до підготовки
фахівців, такі зв’язки набувають нового
значення. Тож ректорат виступив із ініціативою
проведення круглого столу з представниками
компаній-роботодавців із метою обговорення та
напрацювання нових видів співпраці. Проректори
Ярослав Засядько та Олександр Шевченко
представили бачення університетської спільноти,
точку зору роботодавців озвучили фахівці
компаній «Данон», «АЗБІ», «АШАН», «Фуд Пак
Сервіс», «УКРПРОМІНВЕСТ» (Гайсинський цукровий
завод), «Перша Чарівна Скриня» та ін.
Зокрема, проректор з міжнародних зв’язків
та інтеграції Ярослав Засядько запропонував
три вектори можливого розвитку співпраці –
підприємство вже з 2-3 курсу відбирає свого
майбутнього фахівця й «замовляє» для нього
викладання додаткових курсів; підприємство надає
кредит на цільову підготовку «свого» спеціаліста
або підприємство обирає групу студентів і
«веде» їх до завершення навчання, заохочуючи
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працевлаштуватися саме на ньому (це можуть
бути іменні стипендії), при цьому студенти курсові
й дипломні проекти виконують під вирішення
реальних потреб вже «свого» підприємства.
Проректор з наукової роботи Олександр
Шевченко наголосив, що наразі існує певний розрив
між вишами й роботодавцями, коли вищі навчальні
заклади не завжди володіють інформацією щодо
вимог роботодавців до фахівців, а отже є нагальна
потреба безпосередньої участі представників
компаній у підготовці висококваліфікованих і
конкурентоспроможних спеціалістів. Зокрема,
вони могли б суттєво допомагати у формуванні
навчальних планів, надавати рекомендації щодо
включення до варіативної частини необхідних
певному підприємству дисциплін чи спецкурсів,
брати участь у наукових конференціях, де оцінювати рівень студентів, починаючи з молодших
курсів, і робити вибір «свого» фахівця.
Роботодавці ж стурбовані низьким рівнем
мотивації претендентів на вакантні місця й
завищеними очікуваннями випускників вишів,
які змушують їх розчаровуватися у обраній
спеціальності й шукати іншої.
Начальник відділу працевлаштування випускників Вікторія Романенко зауважила, що вищі
навчальні заклади й роботодавці мають спільно
працювати з майбутніми вступниками, а відтак
і випускниками, починаючи ще з середніх класів
школи. Тоді школярі не просто отримуватимуть
інформацію про можливості здобуття вищої
освіти, але й розумітимуть тонкощі спеціальності,
знатимуть вимоги при працевлаштуванні, а
головне – усвідомлюватимуть, що професія
затребувана на ринку праці. Коли вони будуть
робити свідомий вибір, чітко розуміючи, куди й
навіщо вступають, тоді вони матимуть і мотивацію
до старанного навчання й до працевлаштування за
своєю спеціальністю.
Завершився круглий стіл закликом до
представників компаній надавати свої конкретні
пропозиції щодо поглиблення й розвитку
співпраці, тож найближчим часом можна очікувати
укладення нових партнерських угод.
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ВІТАЄМО!

Ірина Сергіївна Медведєва, швейцар
господарського відділу
Юрій Петрович Пазич, електромонтер 5
розряду служби головного енергетика
Роман Петрович Мельничук, завідувач
навчально-методичного кабінету

З першими сонячними теплими днями, таненням снігу й розцвітанням пролісків до нас
прийшла весна. У її перший місяць свої ювілеї святкують наші колеги:

Віктор Панасович Маринченко, професор
кафедри біотехнології продуктів бродіння і
виноробства
Олексій Єлисейович Новицький, інженер 1-ї
категорії кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання

Ольга Валеріївна Михайленко, доцент
кафедри обліку і аудиту
Шановні ювіляри! Ректорат, викладачі, співробітники та студенти щиро вітають вас і
зичать міцного здоров’я, благополуччя, добробуту
й подальших вагомих здобутків.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

По Національному університету харчових
технологій:
- по кафедрі автоматизації та інтелектуальних
систем керування: професора (кандидата технічних
наук), доцента (кандидата технічних наук),
старшого викладача;
- по кафедрі біотехнології і мікробіології: доцента
2,0 посади (кандидатів технічних наук), доцента 2,0
посади (кандидатів біологічних наук);
- по кафедрі біохімії та екологічного контролю:
доцента (кандидата хімічних наук), доцента
(кандидата сільськогосподарських наук), асистента
0,5 посади;
- по кафедрі іноземних мов професійного
спрямування: доцента (кандидата філологічних
наук), викладача;
- по кафедрі інтегрованих автоматизованих систем
управління: доцента (кандидата технічних наук),
асистента 0,5 посади;
- по кафедрі інформатики: завідувача кафедри
(кандидата технічних наук), асистента;
- по кафедрі інформаційних систем: доцента
(кандидата технічних наук), асистента (кандидата
технічних наук);
- по кафедрі машин і апаратів харчових та
фармацевтичних виробництв: доцента (кандидата
технічних наук), асистента;
- по кафедрі машинобудування, стандартизації
та сертифікації обладнання: професора (доктора
технічних наук);
- по кафедрі теплоенергетики та холодильної
техніки: професора (доктора технічних наук),
доцента (кандидата технічних наук), асистента;
- по кафедрі технічної механіки і пакувальної
техніки: професора (доктора технічних наук),
доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук);
- по кафедрі технології харчування та ресторанного
бізнесу: доцента 1,75 посади (кандидатів технічних
наук); асистента 5,0 посад;
- по кафедрі технологічного обладнання та
комп’ютерних технологій проектування: доцента
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2,0 посади (кандидатів технічних наук), старшого
викладача;
- по кафедрі фізичного виховання: старшого
викладача 3,0 посади, викладача 2,0 посади;
По Навчально-науковому інституту харчових технологій:
- по кафедрі біотехнології продуктів бродіння і
виноробства: доцента (кандидата технічних наук);
- по кафедрі експертизи харчових продуктів:
доцента 3,0 посади (кандидатів технічних наук);
- по кафедрі органічної хімії: доцента (доктора
філософських наук);
- по кафедрі процесів і апаратів харчових
виробництв: професора (доктора технічних наук),
доцента 3,0 посади (кандидатів технічних наук);
- по кафедрі технології жирів і парфумернокосметичних продуктів: доцента (кандидата
технічних наук);
- по кафедрі технології зберігання і переробки
зерна: доцента (кандидата технічних наук),
асистента 0,5 посади;
- по кафедрі технології консервування: професора
(доктора технічних наук);
- по кафедрі технології молока і молочних
продуктів: доцента (кандидата технічних наук);
асистента 0,75 посади;
- по кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів:
доцента (кандидата технічних наук), асистента;
- по кафедрі технології оздоровчих продуктів:
завідувача кафедри (доктора технічних наук),
доцента 3,0 посади (кандидатів технічних наук);
- по кафедрі технології хлібопекарських і
кондитерських виробів: професора 1,5 посади
(докторів технічних наук), доцента (кандидата
технічних наук), асистента 0,25 посади;
- по кафедрі технології цукру і підготовки води:
професора 1,5 посади (доктора технічних наук),
доцента (кандидата технічних наук);
- по кафедрі фізики: завідувача кафедри (кандидата
технічних наук), професора 0,75 посади (доктора
фізико-математичних наук);
РЕДАКЦІЙНА РАДА
Ю. Цой
О. Негоденко
Верстка:
В. Шульженко
Фотографії:
Ю. Цой
Обкладинка:
В. Шленчак

- по кафедрі філософії: доцента (кандидата
психологічних наук);
По Навчально-науковому інституту економіки і управління:
- по кафедрі ділової іноземної мови та міжнародної
комунікації: старшого викладача 2,0 посади;
- по кафедрі маркетингу: доцента 2,0 посади
(кандидатів економічних наук), старшого
викладача 1,5 посади, асистента 0,25 посади
(кандидата економічних наук);
- по кафедрі менеджменту та адміністрування:
професора 1,5 посади (докторів економічних наук),
доцента 3,0 посади (кандидатів економічних наук),
старшого викладача 1,5 посади, асистента 0,25
посади;
- по кафедрі міжнародної економіки: доцента 0,75
посади (кандидата економічних наук);
- по кафедрі обліку і аудиту: доцента (кандидата
економічних наук), старшого викладача 0,25
посади;
- по кафедрі управління персоналом та економіки
праці: доцента (кандидата економічних наук),
старшого викладача;
- по кафедрі фінансів: доцента 2,0 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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