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ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПОЧИНАЄМО З ПІДСУМКІВ
1 вересня відбулося перше в новому навчальному році засідання вченої ради університету. Ректор
Анатолій Українець розпочав його з традиційних вітань членів вченої ради, що відсвяткували дня
народження між засіданнями, й вручення дипломів про здобуття вчених ступенів.
Диплом кандидата наук отримала Анастасія
Деренівська. Дипломи доктора наук ректор
вручив Віталію Шутюку і Миколі Якимчуку.
Також ректор зачитав наказ про виведення
зі складу і введення до складу вченої ради
працівників, виданий на підставі рішення
загальних зборів університету від 30 серпня.
Далі засідання продовжилося відповідно
до порядку денного. Першим розглянули
виконання у 2016 році плану прийому студентів
на навчання. Вичерпну ґрунтовну доповідь
із підсумками вступної кампанії представив
відповідальний секретар приймальної комісії
університету Ігор Житнецький. До обговорення
доповіді долучилися ректор Анатолій
Українець, перший проректор Володимир
Яровий, проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи Лариса Арсеньєва, декан
факультету автоматизації і комп’ютерних
систем Людмила Маноха, завідувачі кафедр
– вищої математики ім. В. Можара Михайло
Мартиненко й загальної і неорганічної хімії
Олег Полумбрик (двоє останніх були спеціально
запрошені на вчену раду, щоб обговорити
ситуацію зі зменшенням педнавантаження по
цих кафедрах і вислухати їх пропозиції щодо
збільшення набору студентів на перший курс).
Щодо атестації наукових робіт стипендіатів
і представлення претендентів на здобуття
стипендії Кабінету міністрів України для
молодих вчених доповів проректор з наукової
роботи Олександр Шевченко. Зокрема, він
зазначив, що на даний момент в університеті
є три стипендіати – Олег Галенко, Олександра
Ралко й Анастасія Деренівська й детально
проаналізував їх здобутки за час отримування
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стипендій КМУ. Вчена рада відкритим
голосуванням затвердила звіти стипендіатів,
після чого розглянула кандидатури на
отримання стипендії у 2016-2018 рр. Це
Христина Берегова (кафедра біотехнології
і мікробіології), Олексій Муратов (кафедра
хімічної технології та фізичної і колоїдної
хімії) і Ірина Соколовська (кафедра технології
хлібопекарських і кондитерських виробів). Свої
коментарі щодо до здобувачів і питання до них
надали ректор Анатолій Українець, проректор
з міжнародних зв’язків та інтеграції Ярослав
Засядько, декан факультету біотехнології та
екологічного контролю Наталія Грегірчак,
завідувач кафедри біотехнології і мікробіології
Тетяна Пирог, вчений секретар Наталія Ткачук.
Щодо претендентів на здобуття стипендій КМУ
голосування було таємним, тому вчена рада
обрала лічильну комісію у складі професора
Тетяни Пирог і представників студентського
самоврядування Наталії Ярош і Андрія Лясоти.
Поки лічильна комісія працювала,
вчена рада розглянула підсумки літньої
екзаменаційно-залікової сесії, про які
доповів начальник навчально-методичного
управління університету Валерій Виговський.
Уточнення до проекту рішення по цьому
питанню вніс завідувач кафедри органічної
хімії Сергій Шульга.
Наступними розглянули сертифікатні
програми на 2016-2017 н.р., які представила
проректор Лариса Арсеньєва. До обговорення
долучилися ректор, перший проректор
Володимир Яровий, завідувачі кафедр
– інтегрованих автоматизованих систем
управління Ігор Ельперін і теплоенергетики та

холодильної техніки Сергій Василенко.
Наостанок заслухали звіти докторантів:
1-го року навчання – Наталії Луцької,
Валерія Махинька, Максима Полумбрика,
Оксани Шульги; 2-го року навчання – Юлії
Камбулової, Тетяни Сильчук, Інни Тюрикової;
3-го року навчання – Марини Білько,
В’ячеслава Іващука, Оксани Нємиріч і Наталії
Фролової. Також розглянули звернення
кафедри біотехнології і мікробіології щодо
відрахування з докторантури з виробничих
причин докторанта Віктора Стабнікова
й рекомендації кафедр технологічного
обладнання та комп’ютерних технологій
проектування й міжнародної економіки
до зарахування в докторантуру Юрія
Змієвського і Павла Сидоренка. Питання,
пов’язані з підготовкою наукових кадрів вищої
кваліфікації, викликали жваве обговорення, у
якому взяли участь: ректор Анатолій Українець,
проректор Олександр Шевченко, директор
Навчально-наукового інституту економіки
і управління Олег Шеремет, його заступник
Наталія Слободян, декан факультету готельноресторанного та туристичного бізнесу Віктор
Доценко, завідувачі кафедр Віктор Гуць, Тетяна
Пирог, Анатолій Ладанюк, Валерій Мирончук,
Світлана Гуткевич, професори Віра Дробот
і Микола Прядко. Підсумовуючи, ректор
наголосив на необхідності відповідального
ставлення до виконання своїх наукових
досліджень й нагадав, що в університеті вже є
програма, що перевірятиме наукові роботи, в
т.ч. і студентські, на плагіат.
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СВЯТО ДЛЯ
«ПЕРШАЧКІВ»
31 серпня у актовій залі університету
на хвилююче свято – традиційну урочисту
церемонію посвяти першокурсників у
студенти Національного університету
харчових
технологій
зібралися
першокурсники, їх батьки, роботодавці,
адміністрація й викладачі.
Присутніх тепло привітав ректор
університету Анатолій Українець. Звертаючись
до першокурсників, він, зокрема зазначив:
«Ви приєдналися до великої, згуртованої
сім’ї потужного вищого навчального закладу,
широко відомого не лише на теренах
ближнього, але й дальнього зарубіжжя.
Випускники нашого університету вже багато
десятиліть золотими літерами пишуть
славні сторінки світової історії. Обравши для
здобуття освіти Національний університет
харчових технологій, ви зробили найкращий
вибір. Обрані вами спеціальності визначають
сьогодення і майбутнє нашої країни, добробут
кожної родини.
Нині, коли вектор розвитку нашої держави
спрямований на входження до європейської
спільноти, їй вкрай потрібні кваліфіковані
професіонали, справжні фахівці своєї справи.
Піклуючись про майбутнє України, ректорат
робить і надалі робитиме усе можливе, щоб
створити максимально сприятливі умови

аби рівень освіти в нашому університеті
відповідав тим вимогам, що ставить XXI
століття. Диплом Національного університету
харчових технологій – свідоцтво високої
якості, він був і залишається візитною карткою
професійної майстерності і визнається
конкурентоспроможним у багатьох країнах
світу.
Сьогодні ми не просто гостинно
відкриваємо перед вами двері нашого
навчального закладу, а приймаємо вас до
нашої родини. Ви станете невід’ємною часткою
славетної історії університету, й, впевнений,
гідними наслідувачами своїх попередників,
шануватимете свою alma mater, підійматимете
її престиж і прославлятимете її ім’я своєю
відданою працею на благо України.
…Я глибоко переконаний, що саме
ви, шановні наші студенти, стане тією
технічною елітою нашої країни, яка виведе її
з кризи економічної, духовної, політичної, яка
сприятиме утвердженню нашої Батьківщини,
як могутньої, по-справжньому незалежної
держави. У вас є всі можливості для того,
щоб вписати свої імена в історію, а ми - ваші
викладачі й наставники зробимо все від нас
залежне, аби вам це вдалося».
Також
ректор
закликав
нове
університетське поповнення піклуватися
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про своє здоров’я та віддати належне
вивченню іноземних мов, а також побажав
першокурсникам успішного навчання й
цікавого насиченого студентського життя.
До привітань долучився й передав
напутні слова, благословення і молитовну
підтримку від Патріарха всієї України-Русі
Філарета священик кафедрального СвятоВолодимирського
собору
української
православної церкви Київського патріархату
Олександр Шмуригін. Від студентів випускного
курсу першокурсників поздоровила голова
студентської ради університету Наталія Ярош.
А далі настала сама хвилююча мить свята
– вручення студентських атрибутів. Ректор
Анатолій Українець вручив символічний ключ
до знань першокурсниці Навчально-наукового
інституту харчових технологій Руслані Шиш
і студентський квиток – першокурснику
факультету готельно-ресторанного
та
туристичного бізнесу Іллі Коломійцю. Клятву
першокурсника виголосили першокурсники
– факультету готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу Дарина Ковпан і
факультету енергетики і енергоменеджменту
Олександр Костінов. Після чого прозвучав
студентський гімн Гаудеамус. Завершилися
урочистості концертом, підготовленим
студентами старших курсів усіх факультетів.
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СТАРТ НОВОГО
НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
30 серпня у актовій залі відбулися
збори трудового колективу нашого
університету. Відкрив зібрання перший
проректор Володимир Яровий, який
привітав присутніх із початком нового
навчального року та поіменно згадав
тих членів колективу, хто пішов із життя
протягом минулого навчального року.
Зал хвилиною мовчання вшанував
пам’ять померлих.
Також перший проректор зачитав вітання
колективові університету з Днем Незалежності
України від директора одного зі структурних
підрозділів нашого навчально-наукового
комплексу – Львівського державного коледжу
харчової і переробної промисловості Михайла
Григорціва.
Продовжилися збори доповіддю ректора
університету Анатолія Українця «Підсумки
роботи колективу університету за 2015/2016
навчальний рік та завдання на 2016/2017
навчальний рік і перспективу».
У своєму виступі ректор детально
проаналізував вступну кампанію цього року,
зупинившись на новаціях, зокрема принципі
«бюджетне місце йде за вступником» та
змінах до правил прийому, які Міністерство
освіти і науки України вносило протягом усієї
вступної кампанії, і на які нашій приймальній
комісії довелося оперативно реагувати.
Ректор, зокрема, зазначив, що цього року у
літню вступну кампанію у нашому навчальнонауковому комплексі здійснювався набір за
123 освітніми програмами й вступниками
було подано 26 800 заяв.
Також у своїй доповіді ректор зупинився
на ліцензуванні та акредитації нових освітніх
програм, розповів про структурні зміни в
університеті – створення Навчально-наукового
інституту економіки і управління та Навчальнонаукового інституту харчових технологій.
4

Проаналізував досвід введення дистанційної
форми навчання, а також автоматизованої
системи організації навчального процесу.
Розповів про забезпечення якості підготовки
фахівців, зокрема про антиплагіатну
програму, придбану університетом, що на
даний момент працює в тестовому режимі.
Зупинився на пріоритетній для ректорату
кадровій політиці, проаналізувавши кадровий
потенціал нашого вишу. Закцентував увагу
присутніх на необхідності стажування наших
викладачів на підприємствах і налагодження
більш тісної співпраці з роботодавцями. Надав
аналіз наукової діяльності в університеті,
інформаційного і навчально-методичного
забезпечення підготовки фахівців. Велику
увагу приділив ефективному використанню
державного майна та його збереженню й
фінансовим аспектами діяльності.
Крім того, ректор представив нового
проректора з наукової роботи, професора
Олександра
Шевченка,
директора
новоствореного
Навчально-наукового
інституту економіки і управління Олега
Шеремета та в.о. директора Навчальнонаукового інституту харчових технологій
Оксану Кочубей-Литвиненко, а також
окреслив чіткі завдання на найближчий час і
перспективу.
Наприкінці свого виступу ректор
Анатолій Українець висловив впевненість,
що університет збереже позитивні тенденції
розвитку й залишатиметься флагманом
української харчової освіти і науки.
У рамках обговорення доповіді виступили
проректор університету з навчальновиробничої діяльності та розвитку Олександр
Бессараб, директор Навчально-наукового
інституту економіки і управління Олег
Шеремет, в.о. директора Навчально-наукового
інституту харчових технологій Оксана Кочубей-

Литвиненко та голова студентської ради
університету Наталія Ярош.
Далі розглянули зміни до складу вченої
ради, про які доповів перший проректор
Володимир Яровий. Він пояснив, що зміни
назріли внаслідок структурних змін в
університеті, й оголосив кандидатури на
виведення зі складу вченої ради, а також на
введення до складу вченої ради за посадами.
Члени зборів відкритим голосуванням
затвердили всі пропоновані кандидатури.
А завершилося засідання традиційним
нагородженням співробітників навчального
комплексу «Національний університет
харчових технологій» за підсумками минулого
навчального року.
За багаторічну сумлінну працю, особистий
внесок у підготовку висококваліфікованих
спеціалістів і плідну науково-педагогічну
діяльність були нагороджені нагрудними
знаками «За академічні заслуги» заступник
директора з наукової та патентно-ліцензійної
роботи Навчально-наукового інституту
харчових технологій Петро Шиян і завідувач
кафедри машин і апаратів харчових та
фармацевтичних виробництв Олександр
Гавва. Нагрудні знаки «Ветеран Національного
університету харчових технологій» ректор
вручив завідувачу кафедри фізики Анатолію
Королю і секретарю деканату факультету
енергетики і енергоменеджменту Земфірі
Ярмаковій. Ще 31 співробітник університету
був нагороджений почесними грамотами
університету та грамотами.
Наприкінці зборів ректор Анатолій
Українець і перший проректор Володимир
Яровий ще раз привітали присутніх із початком
нового навчального року та побажали наснаги
і нових звершень.
Пропонуємо до уваги читачів основні
позиції доповіді ректора.
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АНАЛІЗУЄМО
ЛІТНЮ СЕСІЮ
У нашому університеті завжди велика увага приділялася якісній і ефективній підготовці
фахівців. Тож результати заліково-екзаменаційних сесій – пріоритетне питання, що
виноситься на розгляд вченої ради. Цілком закономірно розпочинати новий навчальний
рік, підводячи підсумки минулого, тому 1 вересня начальник навчально-методичного
управління університету Валерій Виговський представив вченій раді університету
ґрунтовний аналіз літньої заліково-екзаменаційної сесії 2015-2016 навчального року.

Першим етапом аналізу сесії є перевірка
організації і проведення екзаменів. Фахівець
заважив, що викладачі проводили екзамени
відповідно до вимог чинних нормативноправових документів Міністерства освіти і
науки України, Положення про організацію
навчального процесу в університеті та його
відокремлених структурних підрозділах
(п.10.5. Підсумковий контроль) та згідно з
графіком навчального процесу, а студенти
виявили велику міру відповідальності.
Станом на 1 червня їх в університеті було
6943 осіб на денній формі навчання та 2069
осіб на заочній. У сесії взяли участь 6939
студентів денної форми навчання та 2066
студентів-заочників. За обома формами
навчання абсолютна успішність склала 97,68
%, а якісний показник – 65,80 %.
За результатами літньої заліковоекзаменаційної сесії показник абсолютної
успішності студентів освітнього рівня
«магістр» в середньому склав 96,78 %, а якісної
- 76,70 %. Показник абсолютної успішності
студентів-бакалаврів коливається в межах
від 98,09 % (факультет економіки і управління
підприємством, ЕіУ) до 100 % (факультети
хлібопекарських і кондитерських виробництв,

8

ХКВ; енергетики і енергоменеджменту ЕН;
автоматизації і комп’ютерних систем, АКС).
Показники якісної успішності - в межах від
54,72% (АКС) до 74,28 % (ХКВ).
Аналіз зведених даних успішності
студентів по курсах свідчить, що успішність
першокурсників університету (абсолютна
успішність – 95,04 %, а якісний показник - 63,92
%) є вищою, ніж у студентів другого, третього
та четвертого курсів і «спеціалістів» (якісна
успішність відповідно – 58,89; 63,13; 63,33 і
45,97 %). Але студенти-магістри традиційно
показали вищу якість підготовки – 76,70%.
Розмір стипендіального фонду по університету
становить 74,20 %. Кількість відмінників, що
отримують підвищену стипендію – 317 осіб
(12% від контингенту студентів, які навчаються
за рахунок державного бюджету).
Звертають на себе увагу дещо кращі
показники успішності у весняно-літньому
семестрі студентів заочної форми навчання.
Складали іспити 2066 студентів. Якість їх
успішності склала від 31,30 % (факультет
інженерної механіки та пакувальної техніки,
ІМПТ) до 69,5 % (факультет бродильних,
консервних та цукрових виробництв, БКЦВ),
а абсолютна успішність від 83,99% (АКС) до –

100% (ХКВ, факультет технології оздоровчих
продуктів і харчової експертизи, ХЕТОП) .
Загальна кількість відрахованих студентів
усіх форм навчання склала 212 осіб, із них: за
неуспішність – 171 особа, за особистою заявою
– 30 осіб, за порушення умов договору – 6
осіб. Відрахований 61 студент денної форми
навчання, які навчалися за повною оплатою. За
неявку на сесію або ЕК відраховані 5 студентів.
Водночас кількість поновлених і переведених
впродовж семестру студентів складає всього 2
особи.
Вочевидь, і студентам, і викладачам варто
звернути увагу на результати успішності і
вжити заходи щодо посилення навчальної
дисципліни студентів, особливо 2 і 3 курсів.
Безумовно, про якість підготовки фахівців
в університеті свідчать не тільки результати
екзаменаційних сесій, але і ректорський
контроль, державна атестація, участь у
міжнародних і всеукраїнських студентських
олімпіадах і конкурсах наукових робіт, а також
подальше працевлаштування випускників.
Отож, побажаємо нашому студентству
наснаги у здобуванні знань, адже це – нелегка
праця!
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КРОК ДО НАУКОВОЇ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ
Університет розпочинає співпрацю з «Тіссен
Крупп Індастріал Солюшінз Німеччина». З 14
червня по 16 червня 2016 р. делегація нашого
університету у складі завідувача кафедри
процесів і апаратів харчових виробництв,
д. т. н., професора Володимира Зав’ялова,
докторанта кафедри технології оздоровчих
продуктів, к.т.н., доцента Наталії Фролової
та доцента кафедри технології зберігання і
переробки зерна, к.т.н. Тетяни Янюк побувала
на підприємстві компанії «Тіссен Крупп
Індастріал Солюшінз Німеччина» у м. Хаген
(Німеччина). Наших фахівців запросили як
експертів для оцінювання можливостей
започаткування та розвитку співробітництва
між німецькою компанією та вітчизняним ТОВ
«Верес Україна».
У рамках візиту відбувся круглий стіл
із представниками компанії Тіссен Крупп
Індастріал Солюшінз (ТКІС) начальником
відділу продаж та реалізації проекту Waldemar Hiller, головним інженером-технологом
Michael Bork, інженером з продажу Yuri
Levchenko, а також директором «ТОВ Тіссен
Крупп Індастріал Солюшінз Україна» Олегом
Чабаненком, де обговорювалися варіанти
можливого співробітництва між TOB «Тіссен
Крупп Індастріал Солюшінз», Національним
університетом харчових технологій та ТОВ

«Верес Україна» у питаннях глибокого
перероблення зернової, ароматичної та іншої
рослинної сировини методом надкритичної
флюїдної екстракції.
Німецька
сторона
представила
дослідно-промислову ділянку виготовлення
технологічного обладнання, що працює
при надвисоких тисках (до 14000 бар) для
харчової, фармацевтичної та нафтохімічної
промисловості.
Нагадаємо, що ТКІС є
лідером на ринку обладнання надвисокого
тиску та повністю забезпечує впровадження
обладнання від первісної ідеї до введення
його в експлуатацію, навчання обслуговуючого
персоналу. Має свої ноу-хау в розробках
і великий банк верифікованих даних для
надкритичних флюїдних процесів.
За 35 років наукового та виробничого
досвіду компанією було виготовлено та
впроваджено близько 100 установок
надкритичної флюїдної екстракції у харчову
та фармацевтичну промисловість США, Індії,
Китаю, Бразилії, В’єтнаму та ін. Компанія має
свою потужну виробничу базу, але не має
наукової, тому працює з посередниками науковцями інших компаній.
За підсумками візиту наші фахівці дійшли
висновку про доцільність науково-технічного
співробітництва між НУХТ і ТКІС для наукового

обґрунтування та дослідження новітніх
способів вилучення цільових компонентів
надкритичним флюїдним способом із
рослинної сировини трав’яного, зернового,
кореневого, плодово-ягідного та листового
походження, поширених в Україні.
У даний час в Україні немає прикладу
промислових установок СФЕ, а екстракти
високої вартості імпортуються. Також має
місце вивезення рослинної сировини, у тому
числі ефіроолійних і пряно-ароматичних
рослин за межі України, і повернення у вигляді
готових екстрактів у 50-100 разів дорожчих за
сировину.
Для ефективного вилучення цінних БАР
необхідні системні дослідження з підбором
технологічних режимів і параметрів. Тому наші
експерти рекомендували ТОВ «Верес Україна»
придбати лабораторну установку надкритичної
флюїдної екстракції цільових компонентів із
рослинної сировини робочим об’ємом 2-4 л й
розмістити в лабораторії експериментальних
вимірювань Проблемної науково-дослідної
лабораторії нашого університету, де наші
науковці здійснять наукові дослідження
екстракції в надкритичних умовах для
наукового та економічного обґрунтування
доцільності закупівлі відповідної установки
промислового зразка.

ПІДКОРЮЄМО СВІТОВИЙ
СПОРТИВНИЙ ОЛІМП!
Жіноча збірна нашого університету з
футзалу «ІМС-НУХТ» – захистила честь України
у Португалії.
Влітку у Португалії відбувся восьмий,
найпрестижніший міжнародний турнір із
жіночого футзалу «Women’s Nations Cup».
Честь України на цих змаганнях захищав
свіжоспечений чемпіон – команда нашого
університету «ІМС-НУХТ».
У перший день змагань наші дівчата
зіграли два матчі. У стартовій грі їх суперником
була англійська команда «Докленд
Ледіз». Українська команда декласувала
представниць Туманного Альбіону з рахунком
9:1. Голи у «ІМС-НУХТ» забивали Юлія Форсюк,
Юлія Тітова (обидві записали на свій рахунок
по хет-трику), Ірина Бавзенюк, Софія Рубан та
Алла Матвійчук.
У другому матчі дня футзалісткам
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«ІМС-НУХТ» довелося зіграти проти чи не
найсильнішої нині у світі жіночої футзальної
команди – мадридського «Атлетико». Після
першого тайму рахунок був 1:1 (у нашій
команді відзначилась Юлія Тітова). За три
хвилини до кінця гри наші спортсменки
пропустили другий м’яч у свої ворота. У
результаті чого їм довелося відігруватися
з п’ятим польовим гравцем, але протягом
останньої хвилини м’яч ще два рази побував
у воротах «ІМС-НУХТ». Як результат – перемога
«Атлетико» з рахунком 1:4.
Другого дня наша команда зустрілася з
представниками Нідерландів – командою
«Твенте». У цьому протистоянні наші дівчата
здобули перемогу з рахунком 7:1. Автори голів
– Софія Рубан (2), Юлія Форсюк (2), Анастасія
Кліпаченко (2) і Юлія Тітова. Після цього матчу
на «ІМС-НУХТ» чекала зустріч із опонентами

з португальського «Повоа Футзал». І у цьому
матчі наша команда перемогла з блискучим
результатом – 5:0. Переможні м’ячі на рахунку
Юлії Форсюк, Анастасії Кліпаченко, Ірини
Бавзенюк і Софії Рубан (2).
За результатами групового раунду «ІМСНУХТ» посіла друге місце у своїй групі, тому далі
змагалася за бронзові медалі з португальською
командою «АСД Кастаньєйра». Обігравши
португалок з рахунком 7:0, де голи забивали
Юлія Форсюк (2), Юлія Тітова, Алла Матвійчук,
Ірина Бавзенюк та Анастасія Кліпаченко (2),
наша команда стала бронзовим призером
турніру.
Зазначимо, що у складі команди «ІМСНУХТ» університет представляють п’ять
студенток Навчально-наукового інституту
економіки і управління: Ірина Бавзенюк,
Сніжана Воловенко, Альона Кирильчук,
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СХОДЖЕННЯ НА ОЛІМП НАУКИ
Щорічно у спеціалізованих вчених радах нашого університету захищають свої дисертації десятки здобувачів звання кандидата або доктора
наук. Більшість із них – кращі з кращих випускників нашого вишу, що ще зі студентської лави виявили неабиякий науковий потенціал й
продовжили свої наукові пошуки після завершення навчання. Але є серед них і ті, хто отримавши значний практичний досвід на виробництві,
вирішив присвятити себе науці, та громадяни інших країн, що віддаючи належне потужним науковим школам нашого навчального закладу й
його незаперечному міжнародному авторитетові, саме в нашому університеті прагнуть розпочати свій науковий шлях. Тож цього літа відразу
у двох спеціалізованих вчених радах відбулися захисти таких дисертаційних досліджень.
У рамках наукового співробітництва
між нашим університетом і Білоруським
державним
аграрним
технічним
університетом на кафедру машин і апаратів
харчових і фармацевтичних виробництв була
представлена дисертація громадянина Нігерії
Єбієнфі Пола Дівені Імомотімі.
Тема роботи – «Удосконалення процесу
обжарювання солоду в апаратах барабанного
типу для підприємств малої продуктивності».
На наукових семінарах кафедри дисертація
була обговорена, прорецензована та
рекомендована до захисту.
Захист відбувся у спеціалізованій
вченій раді Д 26.058.02 по захисту
дисертацій зі спеціальності «Процеси та
обладнання харчових, мікробіологічних та
фармацевтичних виробництв».
Члени Ради активно обговорювали
результати досліджень здобувача, схвалили
дисертацію та одностайним рішенням

присудили йому ступень кандидата технічних
наук.
Успішний захист закордонного здобувача
в черговий раз підтвердив авторитет нашого
навчального закладу у міжнародному
співробітництві науковців трьох країн.
Вагома наукова подія - захист дисертації
на здобуття наукового ступеня кандидата
технічних наук головним технологом ТОВ
«Миколаївський коньячний завод», а у
недалекому минулому студентки нашого
університету Олени Сичової відбулася на
кафедрі біотехнології продуктів бродіння
і виноробства. Тема дисертаційної роботи
– «Удосконалення технології сидрових
матеріалів з використанням дріжджів
роду Schizosacharomices». Керівник – д.т.н.,
професор, академік НААН Олександр Луканін.
Олена Сичова - випускниця одного з перших
випусків спеціалістів-виноробів нашого
університету, отримала диплом із відзнакою

та продовжила свій професійний шлях на
виробництві. Мета її роботи – удосконалення
технології сидрів, які завоювали своє місце
серед популярних напоїв у Європі, і тепер
впевнено набувають популярності і в Україні.
Захист відбувся у спеціалізованій вченій
раді Д 26.058.04 по захисту дисертацій зі
спеціальності 05.18.05 «Технологія цукристих
речовин та продуктів бродіння». В обговоренні
взяли участь професор, завідувач кафедри
технології вина і енології ОДАХТ Лариса
Осипова, професор кафедри біотехнології
продуктів бродіння і виноробства нашого
університету Віталій Прибильський та інші.
Доповідь викликала значну зацікавленість
серед присутніх, яка вилилась у жваве
обговорення та низку запитань до доповідача.
За результатами представленої роботи
й відповідей на питання здобувачеві був
присуджений науковий ступінь кандидата
технічних наук.

Анастасія Кліпаченко, Вікторія Сагайдачна,
які є провідними гравцями команди і
зарекомендували себе найкращими чином
протягом усього міжнародного турніру.
Традиційно влітку, Асоціація футзалу
України підбила підсумки сезону у
вітчизняному жіночому футзалі та визначила
кращих. Після опитування представників
команд були визначені кращі гравці й тренер,
які залишили найяскравіший слід у чемпіонаті

України сезону 2015-2016 років.
Кращим гравцем сезону була визнана Юлія
Тітова, яка зробила великий внесок у першу
в історії перемогу «ІМС-НУХТ» у чемпіонаті
України. Вона ж стала і кращим бомбардиром
чемпіонату з 22 забитими м’ячами.
Ще одна представниця нашої збірної,
Вікторія Сагайдачна, була визнана кращим
воротарем.
Звання кращого тренера здобув Тарас Шпичка,

який у сезоні 2015-2016 привів нашу команду
до перемоги у чемпіонаті, Кубку та Суперкубку
України, тим самим, вигравши всі три трофеї
українського жіночого футзалу.
Вітаємо наших спортсменок і їх тренера
із високими досягненнями і бажаємо
завзяття, сил і енергії на нові звершення
задля абсолютного підкорення спортивного
світового Олімпу!
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ВІТАЄМО!
У липні ювілеї відзначили:
Земфіра Василівна Ярмакова, секретар деканату факультету енергетики і
енергоменеджменту
Петро Леонідович Шиян, заступник директора Навчально-наукового інституту харчових
технологій з наукової та патентно-ліцензійної
роботи
Анатолій Миколайович Король, завідувач
кафедри фізики
Антоніна Юріївна Демченко, швейцар
студмістечка
Олександр Миколайович Гавва, завідувач
кафедри машин і апаратів харчових та
фармацевтичних виробництв
Ганна Григорівна Осадча, доцент кафедри
обліку і аудиту
Олег Віталійович Кулешов, слюсар-сантехнік 6 розряду студмістечка
Інна Вікторівна Дем’яненко, доцент кафедри фінансів
Ігор Мирославович Страшинський, доцент
кафедри технології м'яса і м'ясних продуктів

Знову вересень, і знову наш колектив, сповнений наснаги, планів і натхнення, розпочинає
новий навчальний рік. За час літніх канікул і у першому осінньому місяці багато наших
колег відсвяткували й святкують свої ювілеї.
Ювіляри серпня:
Марія Миколаївна Метіль, маляр 6 розряду
ремонтно-експлуатаційної дільниці
Лариса Василівна Зоткіна, доцент кафедри
процесів і апаратів харчових виробництв
Олексій Петрович Лобок, доцент кафедри
автоматизації та інтелектуальних систем
керування
Василь Петрович Дудка, слюсар-сантехнік
служби головного механіка
Валерій Анатолійович Коріненко, сантехнік 5 розряду навчального корпусу фізичного
виховання
Лілія Василівна Авдєєва, професор кафедри
біотехнології і мікробіології
Тетяна Володимирівна Терещенко, старший викладач кафедри обліку і аудиту
Сергій Андрійович Киричук, старший викладач кафедри інтегрованих автоматизованих
систем управління
Тетяна Олексіївна Федорова, доцент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських
виробів
Світлана Володимирівна Волевач,

провідний інженер кафедри інженерної і
комп'ютерної графіки
Олександр Борисович Бендатий, водій
автогосподарства
Євгеній Русланович Верба, столяр
ремонтно-експлуатаційної дільниці по
обслуговуванню будівель і гуртожитків
У вересні вітання приймають:
Олександр Іванович Прокопенко, начальник штабу ЦО
Ніна Данилівна Шмідт, прибиральниця господарського відділу
Віктор Федорович Левченко, навчальний
майстер кафедри машин і апаратів харчових
та фармацевтичних виробництв
Веніамін Васильович Фоменко, доцент
кафедри загальної і неорганічної хімії
Вікторія Григорівна Кожанова, асистент
кафедри біотехнології і мікробіології
Любов Василівна Величко, інженер 1 кат.
навчальний корпус фізичного виховання
Олег Степанович Бова, лаборант кафедри
фізики

Керівництво університету, викладачі, співробітники та студенти щиросердо вітають зі сторінок вересневого «Променя»
ювілярів липня, серпня й вересня. Міцного здоров’я, миру, злагоди, щастя й усіляких гараздів вам, дорогі ювіляри!

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НУХТ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

- професора кафедри охорони праці;
- доцента кафедри інформатики та обчислювальної техніки;
- доцента (0,5 ставки) кафедри хлібопекарського, кондитерського та
бродильного виробництв.
Вимоги до претендентів: науковий ступінь доктора або кандидата
наук, стаж викладання у вищих навчальних закладах 3-4 рівня
акредитації не менше 3 років.
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