-

№7 (1142), жовтень 2016 р.

WWW.NUFT.EDU.UA

ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ГОРИЗОНТИ
СПІВПРАЦІ
Жовтень – місяць щедрий на свята. Наш
колектив завжди отримує велику кількість
вітань від керівництва держави, партнерів,
колег і друзів. Та найпершим до викладачів,
співробітників і студентів зі щирими
сердечними вітаннями і побажаннями
звертається ректор університету, професор
А.І. Українець:

Шановні друзі!
Прийміть мої щирі вітання з нашими
спільними професійними святами – Днем
працівників освіти і Днем працівників
харчової промисловості.
Педагог – це стан душі, покликання і
щоденна важка й відповідальна праця.
Жодна інша професія не ставить таких
високих вимог, адже саме ми, шановні
колеги, несемо відповідальність за
інтелект, розвиток і майбутнє нашої
держави. Ваша наполеглива праця,
професіоналізм, самовідданість слугують
становленню високоосвіченого покоління
демократичної України.
Сьогодні настав час позитивних змін
для харчової галузі, яка своїм розквітом
завдячує висококваліфікованим фахівцям своєї справи, яких навчають саме у
нашому університеті.
Висловлюю щиру вдячність всьому
нашому колективові за сумлінну працю і
відданість професії, адже завдяки вашим
знанням і досвіду, професіоналізму і
майстерності, які ви так щедро передаєте
молодим фахівцям, шановні колеги,
підприємства національної харчової
промисловості стрімко розвиваються.
Впевнений, наш згуртований колектив
і надалі докладатиме усіх зусиль до
навчання і виховання молоді в славних
традиціях університету. Бажаю всім
міцного здоров’я, щастя і благополуччя,
добра і нових творчих досягнень,
здійснення усіх мрій і життєвих планів,
добрих справ в ім’я України.
З повагою,
Ректор
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Українець А.І.

Науково-технічна бібліотека нашого
університету – потужна ланка науковометодичного та інформаційного забезпечення
навчального процесу, її фахівці завжди в
авангарді всіх новацій й плідно працюють
над удосконаленням системи обслуговування
користувачів, розвивають партнерські зв’язки
з колегами усього світу, аби надати можливість
нашим студентам, викладачам і науковцям
можливість безперебійного оперативного
доступу до необхідної літератури. Тож не
дивно, що саме нашу бібліотеку обрали
для ознайомлення фахівці Латвійського
університету (м. Рига), що відвідали Київ у
рамках реалізації програми «Міжбібліотечні
комунікації заради підтримки освіти і науки».
3 жовтня латвійська делегація побувала в
університеті й завітала до Науково-технічної

бібліотеки, де гостей зустріли директор
бібліотеки Наталія Левченко, заступник
директора Ірина Костина та інші спеціалісти.
У ході робочої наради, ризькі колеги
познайомилися з історією та діяльністю
нашої бібліотеки. Гостей цікавили процеси
використання інтернет-ресурсів в інформаційному забезпеченні навчального процесу,
заходи запобігання випадкам академічного
плагіату та підтримка академічної доброчесності в нашому університеті, розвиток
Інституційного репозитарію університету і
його вплив на рейтинги Webometrics, а також
розширення наукових досліджень у сфері
бібліотечної справи.
Сподіваємося, що ця подія зміцнить
дружні й партнерські стосунки між нашими
бібліотеками «Україна-Латвія».

ШЛЯХ ДО ЗДОРОВ’Я І
ДОВГОЛІТТЯ
27 вересня в нашому університеті
відбулася нова зустріч викладачів і
студентів із головним лікарем і директором
клініки CALENDULA (Угорщина), доктором
Дмитром Скопінцевим. Всесвітньо відомий
аюрведичний лікар прочитав захоплюючу
лекцію про базові принципи аюрведи.
Зокрема, він зупинився на питаннях історії виникнення цієї філософсько-медичної
науки, теорії п’яти великих елементів та їхнього прояву, зв’язку між першоелементами
і продуктами харчування та можливості зрівноваження душ за допомогою спеціального
підбору раціону харчування для людей із

різною природною конституцією. Наприкінці
лекції фахівець дав вичерпні відповіді на всі
питання. Одержана інформація є базовою
основою для більшості слухачів щодо подальшого вивчення аюрведи як науки про здоров’я, спосіб життя, харчування і довголіття.
Нагадаємо, що з цього навчального року
в університеті розпочалася підготовка за
магістерською програмою «Технології аюрведичних харчових продуктів», тож і викладачі,
і студенти щиро вдячні Димитру Івановичу за
надану можливість підвищення професійного
рівня та сподіваються на нові, не менш цікаві
зустрічі!
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НАУКОВІ ВЕРШИНИ
Розвиток студентської науки завжди
був важливою частиною освітньонаукової діяльності нашого університету.
Одним із найбільш розвинутих напрямків
студентської наукової роботи є біогазові
технології, що дозволяють отримувати
корисні продукти в процесі утилізації
відходів харчових технологій.
Напрямок утилізації відходів птахівництва
на кафедрі біохімії та екологічного контролю
розвивається з 2012 року та набирає все
більших обертів. Робота виконується аспірантами Сергієм Жаданом, Євгеном
Шаповаловим і студентом Романом Тарасенком під керівництвом професора кафедри
біохімії та екологічного контролю Анатолія
Салюка.
Роботи молодих науковців були
неодноразово представлені на всеукраїнських
і міжнародних заходах, зокрема конференціях
і конкурсах. У 2014 році науково-дослідна
робота “Біотрансформація курячого посліду”
вже була нагороджена дипломом І ступеня у
ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт за напрямоком “Хімічні технології”.
Однак, активна молодь досягає все
більших вершин. Молоді вчені створили
технологію, що має міжнародну новизну,
й представили її на конкурсі проектів Falling Walls Lab, спрямованому на підтримку
важливих проектів молодих учених.
Проекти до фіналу конкурсу відбирались
ретельно, комітетом із 11 членів журі, до
складу якого входили провідні науковці,

громадські діячі та бізнесмени. До фіналу
були відібрані лише 20 робіт, однією з яких і
була робота “Falling wall of clean future” наших
молодих науковців.
29 вересня аспірант Євгеній Шаповалов
представив проект «Breaking the wall of Creation methane fermentation reactors» (Breaking the wall for Clean Future), розроблений на
кафедрі біохімії та екологічного контролю, у
фіналі конкурсу Falling Walls Lab.
Виступ був досить складним, адже
представити проект за 3 хвилини, використовуючи лише 3 слайди презентації, –
справа не проста. Крім того, презентацію
потрібно було зробити англійською мовою.
Однак, до підготовки виступу на конкурс наші
представники поставились дуже серйозно, і
його готувала ціла команда. Технологічну та
змістовну частину виступу готували Анатолій
Салюк та Сергій Жадан. Презентацію, роботу
над ораторським мистецтвом і жестами також
здійснювали командою. Слід відзначити
роботу студентки четвертого курсу факультету
готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу Марини Колосової, яка проводила
треніги для успішного науковця.
Благодійний фонд Кличко, який був
організатором заходу, також поставився
до проекту дуже серйозно. Окрім якісно
виконаної організаційної роботи, організатори
попіклувались і про якісні виступи учасників
До кожного учасника були прикріплені
організатори і ментори. Анна Кузнєцова
(представник Фонду Кличко) та Марія
Прохорова (ментор, професійний тренер
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презентацій) активно працювали над тим,
щоб презентація наших науковців була
максимально цікавою і зрозумілою для членів
журі та аудиторії.
На презентації 29 вересня були
представлені найсильніші проекти молодих
вчених з усієї України. І атмосфера була,
дійсно, напруженою, адже кожний наступний
доповідач презентував проект не менш
цікавий та потужний ніж попередній, а, отже,
члени журі стикнулись із непростим завданням розподілу призових місць. До речі, до
складу журі увійшли директори та керівники
найпотужніших компаній в Україні, звісно
голова Falling Wals Foundation, Фонду Кличко,
директор Software Engineering R&D in SoftServe, Globallogic, Bayer, Microsoft Ukraine, а
на виступах Falling Walls Venture був присутній
координатор руху Greencubator Роман
Зінченко.
Зрештою судді зробили свій вибір і його
результати такі:
- 1st place - “Breaking the wall of Edible vaccines”
by Maryna Korshevniuk
- 2nd place - “Breaking the wall of leaving healthy”
by Oleksii Golenko
- 3rd place - “Breaking the wall of Creation
methane fermentation reactors” by Evgeny
Shapovalov
А, отже, в нашому університеті виконується
третя по потужності наукова робота молодих
вчених.
Вітаємо наших молодих учених! Бажаємо
їм успіху та закликаємо всіх до участі у науковій
роботі, адже наука сьогодні – це престижно.
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ЗДОБУТКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
У вересні у Києві працював Всеукраїнський тиждень харчових технологій,
головною складовою якого були виставки
Inprodmash&Upakovka, а також виставки
кондитерської та хлібопекарської промисловості Sweets&Bakery Ukraine, багаторічним
учасником яких є наш університет. Адже
подібні заходи – слушна нагода для
постачальників технологій і виробників харчової продукції зустрітися, поспілкуватися й
розпочати співпрацю.
В урочистій церемонії відкриття тижня
взяли участь: проректор нашого університету
з наукової роботи Олександр Шевченко,
директор Департаменту продовольства
Мінагрополітики Микола Мороз, директор
Департаменту тваринництва Мінагрополітики
Микола Кваша, радник з питань сільського
господарства Посольства Нідерландів в
Україні Каролін Спаанс, генеральний директор об’єднання «Укрхлібпром» Олександр Васильченко, голова правління національної асоціації «Укрмолпром» Василь
Бондаренко, голова правління національної
асоціації «Укрм’ясо» Володимир Попов,
радник президента національної асоціації
«Укркондпром» Юрій Кожанов, генеральний
директор асоціації «Укрконсервмолоко» Тамара Нагайцева, в.о. генерального директора ПрАТ «Укрпиво» Микола Лавриненко,
академік, секретар відділення продовольства
НААН України Володимир Хареба, представник
колективного організатора турецької експозиції Зафер Кірмізітас та інші фахівці.
Експозиція нашого університету, підготовлена науковцями кафедр машин і
апаратів харчових та фармацевтичних виробництв і технології хлібопекарських і
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кондитерських виробів, продемонструвала
широкому колу фахівців нові розробки наших
фахівців.
Крім того, у рамках тижня вчені університету провели одразу три масштабних
наукових зібрання – Міжнародну спеціалізовану науково-практичну конференцію
«Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних
виробів», Міжнародну спеціалізовану науково-практичну конференцію «Здобутки
та перспективи розвитку кондитерської
галузі» і V Міжнародну спеціалізовану науково-практичну конференцію «Ресурсо- та
енергоощадні технології виробництва і пакування харчової продукції – основні засади її
конкурентноздатності».
Міжнародну спеціалізовану науковопрактичну конференцію «Технологічні аспекти
підвищення конкурентоспроможності хліба
і хлібобулочних виробів» науковці кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських
виробів нашого університету провели спільно
з об’єднанням «Укрхлібпром» та виставковою
фірмою «АККО ІНТЕРНЕШНЛ».
Відкрив роботу конференції завідувач
кафедри технології хлібопекарських і
кондитерських виробів, професор Володимир
Ковбаса. Учасників зібрання тепло привітав
та побажав плідної роботи проректор нашого
університету з наукової роботи, професор
Олександр Шевченко. На важливості питань,
порушених вченими у своїх доповідях, наголосив голова Госпродпотребслужби України
Володимир Лапа.
Про стан хлібопекарської галузі України в
сучасних умовах доповів голова об’єднання
«Укрхлібпром» Олександр Васильченко.

Надзвичайно зацікавив присутніх виступ
професора кафедри технології хлібопекарських
і кондитерських виробів нашого університету
Віри Дробот щодо шляхів підвищення конкурентоспроможності хлібобулочних виробів.
Багато цікавого про вимоги до харчування
в сучасних екологічних умовах дізналися
учасники конференції з доповіді завідувача
лабораторії Інституту громадського здоров’я
ім. О.М. Марзєєва Віталія Корзуна.
Не менш корисними й цікавими були
виступи інших численних учасників наукового
зібрання, які говорили про шляхи підвищення
якості хліба і розширення асортименту,
авангардні технології в галузі, безпеку
хлібобулочної продукції, окремі аспекти контролю управління якістю в промисловості тощо.
Завідувач кафедри, професор Володимир
Ковбаса виступив модератором ще одного
потужного наукового форуму – Міжнародної
спеціалізованої науково-практичної конференції «Здобутки та перспективи розвитку
кондитерської галузі», який наші вчені провели
спільно з асоціацією «Укркондитерпром» та
виставковою фірмою «АККО ІНТЕРНЕШНЛ».
Учасників зібрання привітав заступник
генерального директора фірми «АККО
ІНТЕРНЕШНЛ» Юрій Кіщак. Про зміни в
законодавстві щодо безпечності і якості
харчових продуктів і питання стандартизації в
кондитерській галузі йшлося у виступі голови
ТК по стандартизації, радника президента
асоціації «Укркондпром» Юрія Кожанова.
Актуальній проблемі сучасності – створенню
харчових продуктів спеціального призначення
і внеску вчених нашого університету в її
рішення, присвятила свій виступ професор
кафедри технології хлібопекарських і кон-
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дитерських виробів Антонелла Дорохович.
Учасники конференції також порушили
низку нагальних для галузі питань, а ще
ділилися своїми досягненнями, розповідаючи
про інноваційні технології безпечних і якісних
кондитерських виробів, розмірковували
про наукове забезпечення подальшого
розвитку галузі, розширення асортименту,
використання нових видів сировини, дискутували та визначали подальші перспективи.
Наступного дня відбулася V Міжнародна
спеціалізована науково-практична конференція «Ресурсо- та енергоощадні технології
виробництва і пакування харчової продукції
– основні засади її конкурентноздатності».
Впродовж п’яти років організаторами
конференції виступають науковці факультету
інженерної механіки та пакувальної техніки
нашого університету, а незмінним модератором – завідувач кафедри машин і апаратів
харчових та фармацевтичних виробництв,
професор Олександр Гавва. Партнери
конференції – Інститут продовольчих ресурсів
НААН України та виставкова фірма «АККО
ІНТЕРНЕШНЛ».
Відкрив наукове зібрання та розпочав
його роботу доповіддю «Основні зміни в
харчовому законодавстві: до чого готуватись
виробникові» директор департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та
продовольства України Микола Мороз.
Учасників конференції привітав і побажав
плідної роботи заступник генерального
директора виставкової фірми «АККО
ІНТЕРНЕШНЛ» Юрій Кіщак, який також відзначив високий рівень організації зібрання.
З вітальним словом та короткою
презентацією діяльності Інституту продовольчих ресурсів НААН України до присутніх
звернувся заступник директора з наукової
роботи, член-кореспондент НААН України

Любомир Хомічак.
Далі науковці обговорювали стан та
шляхи ресурсо- й енергозаощадження на
підприємствах харчової промисловості; інноваційні та ресурсоощадні технології продуктів
харчування; використання нетрадиційної сировини в технологіях продуктів харчування;
інноваційні технології пакування харчових
продуктів; енергоощадні та ресурсозберігаючі
технології виготовлення тари та упаковки;
інноваційні складові створення пакувального
обладнання; енергоменеджмент на підприємствах харчової промисловості; шляхи
підвищення
ефективності
виробничої
логістики на підприємствах харчової
промисловості.
Варто звернути увагу на неабиякий інтерес,
що викликали виступи завідувача кафедри
технології оздоровчих продуктів нашого
університету, професора Галини Сімахіної,
яка присвятила свою доповідь створенню в
Україні індустрії здорового харчування, та
представника ДП «ГЕА Вестфалія Сепаратор
Україна» Анатолія Чуприни, що презентував
ресурсо- та енергоощадні технології свого
підприємства.
Надзвичайно широке коло актуальних для
сьогодення питань, вагоме представництво
науковців і виробничників, цікава дискусія, що
виникла в процесі обговорення, привернули
увагу до форуму значної кількості молоді.
Доповідачі конференції отримали відповідні
сертифікати й збірники матеріалів.
Щороку у рамках виставок кондитерської
та
хлібопекарської
промисловості
Sweets&Bakery Ukraine відбувається нагородження переможців професійного дегустаційного конкурсу кондитерських товарів
«Солодкий тріумф» і професійного конкурсу
кондитерської упаковки «Тріумф упаковки».
Цього року церемонія відбулася в сімнадцяте.
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Нагадаємо, що участь у конкурсах беруть
виробники всіх видів кондитерських виробів,
харчоконцентратів, солодких молочних виробів і морозива тощо.
Зразки
оцінюються
незалежною
Дегустаційною комісією, яка складається з
професійних експертів-дегустаторів асоціації
«Укркондпром», Мінекономіки України,
Держспоживстандарту України, МОЗ України,
Держдепартаменту продовольства України,
а також представників відділів закупівель
оптово-роздрібних торговельних мереж
м.Києва, за органолептичними показниками
якості за 5-ти бальною системою «всліпу».
За доброю традицією, що склалася на
кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів нашого університету, молоді науковці – активні учасники конкурсу
«Солодкий тріумф», а цього року до них
приєдналася й наукова молодь кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу.
Їх інноваційні розробки принципово нових
технологій кондитерських виробів традиційно
поповнили скарбничку університету престижними нагородами.
У номінації «Тріумф інновацій» впевнену
перемогу здобули затяжне печиво «Естер»,
затяжне печиво «Хелловін», здобне печиво
«Здоров’я», здобне печиво «Солодок», креми
«Вершковий особливий», «Вершковий ніжний», «Білковий ніжний, діабетичний» і
«Білковий «Ніжна насолода».
Не залишились цьогоріч наші молоді
вчені і без гран-прі, їх компетентне журі
присудило маффінам «Легкість» і «Насолода»,
льодяниковій карамелі «Фруктова мить» та
«М’ятна насолода», зефірам «Малиновий
рай» і «Молочна мрія». Тож, у підсумку – 6
гран-прі та 8 тріумфів інновацій! Відзнаки
переможцям вручив радник президента
асоціації «Укркондпром» Юрій Кожанов.
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ОБЕРИ СВІЙ СПОСІБ
ПОДОРОЖУВАТИ
Однією з добрих традицій в нашому
університеті стало масштабне святкування
Всесвітнього дня туризму, який відзначається
27 вересня. Організатором й ідейним натхненником свята шостий рік поспіль виступають
студентська рада факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу й колектив
факультету за підтримки свого деканату.
Мінялися тематики й формати проведення свята, незмінним залишається одне
– згуртованість, драйв, креатив і щира
гостинність із якою всі факультети зустрічають
гостей. Останні роки День туризму НУХТ відбувається у подвійному форматі – свята й
благодійного заходу.
		Два роки поспіль факультети збирали
кошти для українських воїнів, а цього
разу благодійний сектор студентської
ради університету запропонував надати
допомогу дитячому відділенню Інституту
онкологічних захворювань. Для збору коштів
були облаштовані спеціальні палатки. А ще
всі охочі за плату, яку встановлювали для
себе самі, могли придбати квиток до умовної
зони розваг, де брали участь у різноманітних
конкурсах, за перемогу в яких отримували
призи. А зібрані за реалізовані квитки кошти
додали до благодійних внесків учасників і
гостей свята.
Цьогоріч учасники й гості свята подорожували за видами транспорту, й День туризму
відбувся під гаслом «Туризм і транспорт –
обери свій спосіб подорожувати».
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Волею сліпого жеребу факультету біотехнології та екологічного контролю (БТЕК) випало
презентувати автомобільний туризм. Водний
туризм представляв Навчально-науковий
інститут харчових технологій (ННІХТ).
Об’єднана команда факультету інженерної
механіки та пакувальної техніки (ІМПТ) та
Навчально-наукового інституту економіки і
управління (ННІЕіУ) знайомила із залізничним
туризмом. Все про повітряний туризм знають
на факультеті енергетики і енегоменджменту
(ЕН). А найдавніший вид туризму – пішохідний
– дістався факультету автоматизації і
комп’ютерних систем (АКС). Організатори
свята – факультет готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу (ГРТБ) за традицією
участь у конкурсі не брав, а пригощав усіх
охочих смачнючим кулішем і квасом власного
виробництва.
Нелегка місія оцінити творчість наших
«туристів» випала на долю журі, у складі:
начальника відділу рекламно-виставкової та
інформаційної діяльності університету Юлії
Цой, заступника директора Студентського
центру патріотичного виховання та культурного розвитку Тетяни Шкварницької, директора антикафе «Ляси» Софії Анастасової та
керівника відділу маркетингу компанії «SWAT»
Олександра Орлова.
Усі підійшли дуже творчо й надзвичайно
креативно до облаштування своїх туристичних
містечок. Зламаний маршрутний автобус
із відпочивальниками, що їхали на море, й

пильний інспектор поліції, який запідозрив
у його викраденні членів журі, зустрічали
учасників і гостей свята на локації факультету
БТЕК. А ще – перевірка на знання правил
дорожнього руху, «дорожнє» туристичне
частування, і в тему – пісня «Їде маршрутка».
Круїзний лайнер, який здійснив зупинки
біля побережжя Іспанії, Індії та Бразилії,
– таким було туристичне містечко ННІХТ.
Допитливі туристи, які у кожному порту намагалися більше дізнатися про місцеві пам’ятки,
розкішні страви з морепродуктами, вокальний
номер «А я на морі» й запальний моряцький
танець проілюстрували водний туризм.
У атмосферу залізничного вокзалу
присутні занурювалися вже на підході
до експозиції факультету ІМПТ і ННІЕіУ –
колоритні продавці пиріжків, капітан поліції,
який «сплутав» журі із особами, що у розшуку,
і послужливий директор вокзалу, який,
щоб виправити ситуацію запросив гостей
до вагону-ресторану, на шляху до якого
зустріли компанію подорожуючих, що зручно
й «смачно» розташувалася у своєму купе. А
далі – ціла пригода – вокзал заміновано, й
термінова евакуація. Та на щастя, тривога
виявилася марною, а підозрілий пакунок містив магнітофон, під який присутнім на вокзалі
подарували драйвовий танець.
Класична туристична палатка, багаття
й пісні під гітару, надзвичайно смачний
шашлик і тепла душевна атмосфера – таким
був пішохідний туризм у представленні
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факультету АКС. Та майбутні фахівці сфери,
що розвивається бурхливо й стрімко, не були
б собою, якби не внесли у класику частку
інновацій – гіроскутер приходить на поміч
сучасному пішохідному туристу! А всім відомі
й улюблені пісні «ДДТ» і «Машини часу» співали
хором і господарі містечка, і гості, і журі.
Аристократично й лаконічно, проте
ґрунтовно й цікаво представив свій
авіалайнер екіпаж факультету ЕН. Тут можна
було дізнатися про історію розвитку повітроплавання, повітряні судна, що експлуатуються
нині, спробувати себе в якості пілота за
авіасимулятором і потанцювати під нестаріючу
«Перелітні птахи» (більше відома як «Потому,
что мы пилоты…»).
Не обійшлося свято без традиційних
змагань зі спортивного туризму, квесту для
студентів 1-го курсу «Пізнай країну НУХТ»,
майстер-класу з йоги, малювання хною,
низки веселих змагань між гостями свята та
концертної програми.
Цього року на свято завітали учні школи
№70 та гімназії «Потенціал» (м. Київ), а
також студенти коледжів – Київського
коледжу ресторанного господарства нашого
університету (КРГ НУХТ), Технолого-економічного коледжу БНАУ, Першого київського
медичного коледжу і КВНЗ КОР «Коледжу
культури і мистецтв». Вони також взяли
участь у змаганнях зі спортивного туризму,
концертній програмі, а учні школи №70
ще й підготували своє туристичне містечко
з повітряного туризму, де розповіли про
аеростати. Гостинно зустрічали гостей кафедри
університету, крім участі у святі, вони оглянули
навчальні лабораторії, побували на заняттях
та спеціально організованих для них майстеркласах.
Кафедра туристичного та готельного
бізнесу організувала зустрічі студентів спеціальності «Туризм» і «Готельно-ресторанна
справа» з представниками підприємств
готельного і туристичного господарства:
готелю «Hilton», «Соната-Тревел», «Study.ua»,
«Visa Land», компанії «Визовый эксперт», SWAT
GROUP. Фахівці цих підприємств ознайомили

студентів із особливостями роботи на ринку
туристичних послуг України, представили
власні програми діяльності, запропонували
студентам взяти участь у деяких із них.
Весело й цікаво відбулися змагання зі
спортивного туризму, за організацію яких був
відповідальний викладач кафедри туристичного та готельного бізнесу, керівник студентського гуртка зі спортивного туризму
Ігор Рудєв. Спортивна естафета включала
етапи: «Маятник», «Топограф», «Туристичнокраєзнавча вікторина», «Метелик», «Ліани»
«Місток».
У загальному заліку перемогли:
- серед команд нашого університету:
1-е місце – команда факультету БТЕК;
2-е місце – команда факультету ГРТБ;
3-е місце – команда ННІХТ.
- серед команд гостей:
1-е місце – команда КРГ НУХТ (спеціальність
«Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів»);
2-е місце – команда школи №70;
3-е місце – команда КРГ НУХТ (спеціальність
«Ресторанне обслуговування» і «Виробництво
харчової продукції») і Технолого-економічного
коледжу БНАУ.
Достойно
подолали
випробування
у вигляді квесту «Пізнай країну НУХТ»
першокурсники. Вони розгадували каверзні
завдання організаторів й намагалися випередити суперників, відшукавши якнайшвидше
всі станції. Із завданнями впоралися всі, а
перемогу вибороли:
1-е місце – команда факультету ІМПТ(37 хв.);
2-е місце – команда факультету ГРТБ(38 хв.);
3-е місце – команда факультету БТЕК (45 хв.).
Переможці конкурсів отримали кубки, грамоти
й солодощі. Наостанок вручили відзнаки
за презентацію виду туризму:
- команда факультету автоматизації і
комп’ютерних систем виборола номінацію
«Коли співає душа»;
- команді факультету біотехнології та екологічного контролю дісталася номінація «Драйвовий маршрут»;
- представлення команди факультету енер-
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гетики і енергоменеджменту принесло їм
номінацію «Під крилом літака нам про щось
проспіва…»;
- об’єднані зусилля факультету інженерної
механіки та пакувальної техніки і Навчальнонаукового інституту економіки і управління
увінчалися номінацією «Під стук коліс
народжується дружба»;
- враження, що справив виступ команди
Навчально-наукового інституту харчових
технологій, були винагороджені номінацією
«Свято, написане глибиною».
У номінації «Краще туристичне
містечко» перемогли факультет ІМПТ і
ННІЕіУ. Приз глядацьких симпатій у цій же
номінації вирушив до ННІХТ. Також у рамках
свята відбулося нагородження лауреатів
Четвертого Всеукраїнського конкурсу на
кращу тематичну екскурсію за 2015-2016 рік.
Президент Всеукраїнської асоціації екскурсоводів Геннадій Науменко вручив дипломи лауреатів:
- у номінації «Дух Києва в одній вулиці» Катерині Булатович, Марині Карук, Максиму
Мухомору, Максиму Плахотнюку;
- у номінації «Романтична прогулянка покиївськи» - Тетяні Хронюк, Дарії Черній, Оксані
Шашлюк, Анастасії Івасенко, Маргариті Коба,
Наталії Барланицькій, Олексію Маслову;
- у номінації «Шлях небесної сотні» - Надії
Гутовській, Юлії Петренко, Анастасії Чорнобай,
Марії Чуйко, Юлії Пустовіт;
- у номінації «Від революції до революції» Ганні Марченко, Антоніні Граб, Віті Дударенко,
Тетяні Трададенко, Анастасії Попозогло.
Директор антикафе «Ляси» Софія Анастасова подарувала переможцям конкурсів
безкоштовний день у своєму закладі, а кафе
«Борщ» (мережа ресторанів «Фішка») - 50%
знижку на відвідування їх нового закладу ресторану «Меланж».
Варто відзначити групи підтримки,
що гаряче вболівали і за свої команди, й
підбадьорювали конкурентів із інших, й
свій гарний настрій передавали оточуючим.
Свято завершилося, а незабутні враження
залишаться з усіма ще надовго!
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СПІВАЄМО ДУШЕЮ
На початку жовтня в нашому
університеті щорічно відбувається конкурс
української пісні. Тож 5 жовтня у актовій
залі університету знову лунали ліричні й
запальні українські пісні та бурхливі оплески
й скандування глядачів, адже студенти,
директори навчально-наукових інститутів і
декани факультетів разом із викладачами та
співробітниками прийшли, аби підтримати
своїх конкурсантів.
Щороку охочих пройти випробування
конкурсом набирається дуже багато,
й співробітники Студентського центру
патріотичного виховання та культурного
розвитку здійснюють кропітку роботу з відбору
найкращих серед кращих. Тож цього року 18
учасників конкурсу представили свої вишукані
й креативні номери на суд вибагливого
глядача й прискіпливого журі.
Нинішній
загальноуніверситетський
конкурс української пісні, що відбувся
під девізом «Люби Україну, як сонце
люби…», оцінювало журі у складі: лауреата
всеукраїнських і міжнародних пісенних
конкурсів, композитора, співачки Тетяни
Югіної, співачки, викладача вокалу музичної
академії Владислави Чайки, співака, професора
музичної академії, заслуженого артиста
України Віктора Кавуна, співачки, кастингредактора проекту «Голос країни» Марини
Захарченко і голови журі – композитора,
співака, заслуженого артиста України Павла
Мрежука. Глядачі теж могли обрати свого
переможця – претендента на отримання
призу глядацьких симпатій. Вела конкурс
студентка Навчально-наукового інституту
економіки і управління, володарка титулу «міс
Україна-2015» Христина Столока.
Відкрила конкурсну програму з авторською
піснею «Моя Україна» Марина Кабак.
Під номером два виступала Надія
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Ніколенко (факультет готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу, ГРТБ), яка виконала
композицію «За вроду дякую батькам».
Наступною на сцену з композицією «Не
твоя війна» вийшла Катерина Кукушкіна
(Навчально-науковий інститут харчових
технологій, ННІ ХТ).
Далі пісню «Парами-парами» представила
Марія Лісовська (факультет біотехнології та
екологічного контролю, БТЕК).
«Саме та» – таку композицію обрав для
свого виступу Андрій Дячинський (факультет
енергетики і енергоменеджменту, ЕН).
Олена Медведовська (ННІ ХТ) подарувала
пісню «Покатай мене».
Із незабутньою «Минає день, минає ніч»
виступила Анастасія Кушнір (ННІ ХТ).
«Мамо, я закохався» зізнався Роман
Катюха (факультет інженерної механіки та
пакувальної техніки, ІМПТ).
Дев’ята конкурсантка Вікторія Новікова
(ГРТБ) виконала «У чистім полі».
Наступною виступала Соломія Чорна (ННІ
ХТ) із номером «Просто кохай».
Василь Федикович (ЕН) артистично
виконав «Дай мені шанс».
«Я жива» стверджує Мілена Нерадовіч
(АКС).
Море позитиву разом із піснею «Я не буду
плакати» подарувала Любов Кокоєва (БТЕК).
Ліричну композицію «Може» виконала
Олена Демченко (БТЕК).
Владислав Лазебник (БТЕК) спільно з
БТЕКівськими музикантами презентував пісню
«Все в тобі».
Пісню «Молитва» проникливо виконав
дует «Зілля» у складі Єлизавети Мілевської
та Іллі Зубаша (БТЕК).
Із композицією «Зелен клен» з’явилася на
сцені Марія Бащеванжи (ГРТБ).
Завершив конкурсну програму Євген

Амаріца (ННІ ХТ), який своїм виконанням
композиції «Меч Арея» змусив зал підвестися
й аплодувати стоячи.
Поки журі визначало переможців, перед
глядачами виступили володарки гран-прі
конкурсу минулих років – Аліна Макуха (2009),
Ірина Островська (2010), Оксана Дереновська
(2012), Катерина Осадча (2014), Діана Лисак
(2015).
Фахівці дуже високо оцінили і рівень
організації конкурсу, і виступи наших студентів.
Як зізнався голова журі Павло Мрежук, їх
вокальні дані й артистизм нагадали йому
рівень Всеукраїнського конкурсу «На хвилях
Світязя» ім. Володимира Івасюка.
Конкурсантів тепло привітав й подякував
за подароване феєричне свято проректор
університету з наукової роботи Олександр
Шевченко.
А далі настав момент істини – вручення
нагород переможцям.
Отже рішення журі було таким:
у номінаціях перемогу вибороли:
- «За створення яскравого сценічного образу»
– Анастасія Кушнір (ННІ ХТ);
- «Краща постановка концертного номеру» –
Любов Кокоєва (БТЕК);
- «Оригінальність» – Владислав Лазебник і
БТЕКівські музиканти (БТЕК);
- «Кращий дебют» – Олена Медведовська (ННІ
ХТ);
1-е місце посів Євген Амаріца (ННІ ХТ), він же
став володарем призу глядацьких симпатій;
2-е місце розділили Василь Федикович (ЕН) і
дует «Зілля» (БТЕК);
3-е місце вибороли Соломія Чорна (ННІ ХТ),
Вікторія Новікова (ГРТБ) і Мілена Нерадовіч
(АКС);
Гран-прі здобула Олена Демченко (БТЕК).
Вітаємо переможців і дякуємо всім учасникам
за незабутнє свято!
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ВЗІРЕЦЬ НЕВПИННОГО
ІНТЕРЕСУ ДО ЖИТТЯ

У вересні 2016 р. виповнилось 90 років
колишньому співробітнику кафедри процесів
і апаратів харчових виробництв Віктору
Андрійовичу Задніпряному, який нині
знаходиться на пенсії. Враховуючи плідну
науково-педагогічну і громадську діяльність
і вагомий внесок у справу підготовки висококваліфікованих фахівців, керівництво університету нагородило ювіляра нагрудним
знаком «Відзнака НУХТ». Талановитий у творчості, ініціативний та завзятий у праці Віктор
Андрійович отримав ряд нагород, серед яких
медаль «Ветеран праці», орден «Миколи Чудотворця» (за безкоштовну допомогу селу в будівництві і впроваджені млину, хлібозаводу
та олійниці), 10 ювілейних медалей, у тому
числі за участь у Великій Вітчизняній війні,
«Знак пошани», Грамоти Київської міської та
Солом’янської районної Ради м. Києва.
Гіркоти епохи не обминули малого хлопчика і підлітка, та природна спостережливість,
винахідливість і дотепність виручали його в
складних ситуаціях суворого життя. Коли йому
було чотири роки «розкуркулили» його батьків,
а в 15 років на його долю випали всі тяготи
війни. Довелося перетерпіти утиски, зневагу,
голод, холод, коли «поганець», підштовхуючи
у спину, примусово вивіз його до Німеччини на
непосильну працю на залізниці, де падав від
втоми з ніг, а руки примерзали до металу.
У неволі В.А.Задніпряний вижив, завдячуючи таланту винахідництва: майстрував
для полегшення праці підйомні пристрої,
різні транспортувальні механізми. Німці
дивувались його дитячій кмітливості, пропонували залишитись у Німеччині. Відмова
викликала непорозуміння. За спробу втечі з
роботи попав до в’язниці, а звідти до концтабору Дахау, де втратив здоров’я і став
інвалідом. У 1945 році в’язнів визволили
американці та передали Радянській армії.
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За два з половиною місяці пішки повернувся
на Батьківщину і зупинився у м. Мінську. Там
працював в аеродромно-технічній роті.
У 1946 р. був відряджений до Москви
в Проектно-монтажне управління тресту
Центроелектромонтаж, де працював електрослюсарем п’ятого розряду. Керівництво
доручало Віктору Андрійовичу складні
відповідальні роботи, пов’язані з електрообладнанням. Та бажання вчитись не покидало
його. У відпустку поїхав на Україну, де у рідній
Смілі вступив до Смілянського технікуму
харчової промисловості, який закінчив із
відзнакою. У числі п’яти відсотків кращих
випускників був направлений до Київського
інституту харчової промисловості, який також
закінчив із відзнакою.
Усе своє творче життя Віктор Андрійович
пов’язав із нашим вишем, зокрема з
кафедрою процесів та апаратів. Його можна
вважати одним із фундаторів кафедри та її
навчальної лабораторії. Будучи учнем корифея
вітчизняної науки, професора В.М.Стабнікова,
Віктор Андрійович вніс значний вклад у становлення кафедри та навчального закладу.
Багата ерудиція, глибокі технічні знання,
відточена здатність творчо мислити сприяли
тому, що він став ядром винахідницької
роботи та понад десять років очолював
патентно-ліцензійний відділ інституту, і в
цей період всі науково-ліцензійні роботи
розроблювались і впроваджувались за
його участі. Протягом цього часу допоміг
співробітникам у оформленні та підготовці
майже тисячі авторських свідоцтв СРСР. Колеги
часто згадують, що під час консультацій із
оформлення патентів Віктор Андрійович
підказував їм нові оригінальні ідеї без
претензій на співавторство. Говорили, що до
нього приходиш з однією ідеєю, а виходиш з
кількома додатковими новими. Сам же він
має 30 авторських свідоцтв на винаходи та
автор близько 30 наукових статей.
Та, мабуть, найбільший внесок зробив
Віктор Андрійович у становлення навчальної
лабораторії кафедри, яка почала створюватись
професором В.М.Стабніковим із перших років заснування кафедри у 1951 році. Перші
лабораторні установки були розроблені
професором В.Д. Поповим – з вивчення
процесів теплообміну, старшим викладачем
Ф.Я. Редько та доцентом М.Г. Бойченко - з
фільтрування на рамному фільтрпресі і

фільтрувальній центрифузі та сушіння у
циркуляційній сушарці.
У 1954 році лаборантом, який тоді ще був
студентом, В.А.Задніпряним була створена
установка для розділення суспензій і емульсій
на трубчастій надцентрифузі. Після закінчення
в 1956 р. інституту Віктор Андрійович був
призначений на посаду механіка кафедри
процесів і апаратів і посилив роботу з
розширення та реконструкції лабораторії на
основі захищеного ним курсового проекту.
Був розроблений однотипний для всіх
лабораторних робіт стенд і на основі його
проекту створена лабораторна установка
з вивчення процесу фільтрування на барабанному вакуум-фільтрі безперервної дії.
Згодом була створена випарна установка на
основі дипломного проекту, виконаного у 1956
році студентом В.Д.Панасенком.
За період роботи на кафедрі з 1954 р.
по 1991 р. на посадах механіка, лаборанта,
асистента, старшого викладача, доцента
В.А.Задніпряним були виготовлені оригінальні
лабораторні установки з вивчення роботи
трубчатої надцентрифуги, фільтрування
суспензій на барабанному вакуум-фільтрі
та на рамному фільтрпресі, розділення
суспензій на фільтрувальній центрифузі,
вивчення механічного перемішування
рідин, конвективного сушіння харчових
продуктів, вакуумного сушіння, установка
для простої перегонки бінарних сумішей та
ректифікаційна колона, які після відповідного
оновлення і додаткового оснащення і понині
використовуються для навчання студентів.
Навчальна лабораторія з процесів і апаратів
імені професора В.М.Стабнікова з 90-х років
минулого століття стала кращою з лабораторій
Радянського Союзу і залишається кращою з
навчальних лабораторій України з процесів і
апаратів харчових виробництв.
Колектив кафедри пишається тим, що
на ній працювала така обдарована людина,
як Віктор Андрійович Задніпряний – взірець
невпинного інтересу до життя, творчості,
винахідницької діяльності, бажання передати
студентам і всім оточуючим свої знання та
професійну майстерність.
Від колективу
кафедри процесів і апаратів харчових
виробництв
професор Марценюк О.С.
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ВІТАЄМО!
Наталія Юріївна Зінченко, старший
викладач кафедри органічної хімії.
Віталій Васильович Пономаренко, доцент кафедри технологічного обладнання та
комп’ютерних технологій проектування.
Анатолій Федорович Рубаненко, слюсар-сантехнік студмістечка.

У багряному танку кружляє листя, повільно опадаючи на землю, вкриту жовтогарячим
килимом, все частіше зривається вітер й накрапає прохолодний дощ, – осінь у розпалі. У
самісіньку її середину – жовтні – свої ювілеї відзначають:
Людмила Миколаївна Мельник,
профе-сор кафедри процесів і апаратів
харчових виробництв.
Ганна Анатоліївна Циганкова, асистент
кафедри вищої математики ім. В. Можара.
Адміністрація, викладачі, співробітники
та студенти щиро вітають ювілярів і

бажають здоров’я та молодості, мудрості
та оптимізму, успіхів і творчого натхнення!
Нехай Ваш високий професіоналізм,
авторитет і напо-легливість завжди
слугують запорукою втілення всіх Ваших
подальших планів та задумів!

РОВЕСНИЦЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ
25 років назад (1991 рік) в університеті
була відкрита нова економічна спеціальність
“Облік і аудит” – ровесниця держави “Україна”,
а за п’ять років відбувся перший випуск 25
фахівців. На той час була створена невелика
випускова кафедра, укомплектована молодими викладачами.
За минулі роки зусиллями керівництва
університету і завідувача кафедри сформований висококваліфікований склад науковопедагогічних фахівців кафедри обліку і аудиту,
що нараховує понад 20 професорів і доцентів.
За період існування колективом кафедри
підготовлені і видані 2 колективні монографії,
2 монографії викладачів, 10 підручників
і 19 навчальних посібників з грифом МОН
України. Останній підручник “Бухгалтерський
(фінансовий) облік, оподаткування і звітність”
обсягом 928 сторінок виданий у поточному
році професором кафедри Ткаченко Н.М.
Професорсько-викладацький склад забезпечує інноваційний розвиток навчального
процесу, постійно удосконалює існуючі,
використовує нові нетрадиційні форми і методи організації навчально-виховної, науковометодичної та науково-дослідної роботи,
сучасні методики і технології викладання,
світовий досвід.
Викладачі кафедри обліку і аудиту постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом
навчання за програмами «Фінансовий облік»
(CIPA), «Управлінський облік» (CIPA), «Аудит»
(CIPA), «Бухгалтерський облік» (Ernst&Young),
«Фінансовий менеджмент» (Ernst&Young),
«Фінансова звітність за міжнародними
стандартами
бухгалтерського
обліку»
(DipIFR (ACCA), DipIFR (Rus)); складання
іспитів за міжнародними програмами
для набуття кваліфікації міжнародного
бухгалтера-практика (CAP); здійснення професійного аудиту і консалтингу; стажування
на вітчизняних провідних підприємствах
харчової промисловості; участі у міжнародних

науково-практичних конференціях; здійснення наукових досліджень; вивчення
досвіду педагогічних колективів вищих
навчальних закладів Європи. Набуті новітні
знання викладачі вміло трансформують у
компетентності під час проведення лекційних
і практичних занять, консультацій з фахових
дисциплін і наукових досліджень.
Протягом 25 років колектив кафедри є
користувачем і генератором впровадження в
навчальний процес новітніх методів і засобів
навчання. Зокрема, при кафедрі вперше
на економічному факультеті був створений
кафедральний комп’ютерний клас, в якому
студенти мають можливість працювати з
використанням сучасних інформаційних
систем і технологій.
Сьогодні, крім університету, підготовку
фахівців з обліку і аудиту здійснюють
відокремлені структурні підрозділи у
Кам’янець-Подільську і Львові. Нова генерація
бакалаврів, спеціалістів і магістрів має бути
спроможною здійснювати реструктуризацію
вітчизняної економіки відповідно до сучасних вимог, вести подальшу розбудову демократичного суспільства, всебічно відповідати
міжнародним стандартам освіти.
Крім педагогічної й методичної роботи
колектив кафедри приділяє значну увагу
науковій роботі і підготовці наукових кадрів.
Викладачами кафедри захищені одна
докторська і 13 дисертацій за науковим
ступенем кандидата економічних наук.
Наукову роботу викладачів кафедри характеризують 514 статей і тез доповідей, розміщених в університетському репозитарії.
Вони рецензують докторські, кандидатські
дисертації, автореферати і наукові праці,
виступають офіційними опонентами.
Викладачі, аспіранти та студенти кафедри
беруть активну участь у підготовці й проведенні загальноукраїнських наукових конференцій
і зарубіжних наукових форумах, науково-
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практичних конференціях різного рівня.
Професорсько-викладацький склад кафедри
формує у студентів прагнення до творчої
діяльності, навички та уміння самостійно
навчатися, вдосконалювати свій фаховий рівень й світогляд протягом життя. Результати
науково-дослідної роботи виносяться на обговорення в рамках наукових конференцій,
а також публікуються в наукових статтях. З
метою удосконалення практики підготовки
фахівців при кафедрі створений і постійно діє
студентський науковий гурток, на засіданнях
якого обговорюються актуальні проблеми
фінансового, управлінського обліку, аналізу
та аудиту, міжнародний досвід обліку і аудиту,
відбувається апробація наукових досліджень
студентів.
Студенти кафедри обліку і аудиту регулярно беруть участь у всеукраїнських наукових конференціях; олімпіаді з обліку і
аудиту; конкурсах, що організує всеукраїнська
професійна бухгалтерська газета «Все про
бухгалтерський облік»; конкурсах наукових
робіт. Результативність науково-дослідної
роботи і висока фахова підготовка студентів з
обліку і аудиту підтверджується отриманням
дипломів І-II ступенів, сертифікатів, грамот.
Найбільш обдаровані випускники залучаються
до навчання в аспірантурі. Кафедра успішно
співпрацює із колективами Аудиторської
палати України та всеукраїнської професійної
бухгалтерської газети «Все про бухгалтерський
облік».
Сьогодні зусилля колективу спрямовані
на подальше удосконалення навчальних
планів із урахуванням міжнародного досвіду,
підвищення якості підготовки фахівців,
удосконалення дистанційного навчання,
виконання бюджетної наукової тематики,
подальшого оновлення та впровадження сучасних інформаційних систем і технологій,
удосконалення профорієнтаційної роботи з
майбутніми абітурієнтами.
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По Національному університету харчових технологій:
- по кафедрі автоматизації та інтелектуальних
систем керування: доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук);
- по кафедрі біотехнології і мікробіології: доцента (кандидата технічних наук), старшого
викладача (кандидата технічних наук);
- по кафедрі інтегрованих автоматизованих
систем управління: старшого викладача 2,0
посади (кандидатів технічних наук);
- по кафедрі машин і апаратів харчових та
фармацевтичних виробництв: старшого викладача, асистента 0,5 посадового окладу;
- по кафедрі теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій: доцента (кандидата технічних наук);
- по кафедрі технічної механіки і пакувальної
техніки: завідувача кафедри (доктора технічних наук), доцента (кандидата технічних
наук), старшого викладача (кандидата технічних наук);
- по кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу: доцента (кандидата технічних наук); старшого викладача 3,0 посади (кандидатів технічних наук), старшого
викладача 3,0 посади, асистента;
- по кафедрі туристичного та готельного
бізнесу: професора (доктора економічних

наук), доцента (кандидата фізико-математичних наук);
- по кафедрі українознавства: доцента 0,75
посади (кандидата філологічних наук);
- по кафедрі хімічної технології та фізичної і
колоїдної хімії: доцента (кандидата хімічних
наук), старшого викладача (кандидата хімічних наук).
По Навчально-науковому інституту харчових технологій:
- директора Навчально-наукового інституту
харчових технологій НУХТ (кандидата технічних наук);
- по кафедрі біотехнології продуктів бродіння
і виноробства: доцента (кандидата технічних
наук), асистента 0,5 посадового окладу;
- по кафедрі експертизи харчових продуктів:
доцента (кандидата технічних наук), асистента;
- по кафедрі загальної і неорганічної хімії:
старшого викладача;
- по кафедрі технології консервування: професора (доктора технічних наук);
- по кафедрі фізики: доцента 0,75 посади
(кандидата фізико-математичних наук), старшого викладача 0,75 посади.
По Навчально-науковому інституту економіки і управління:
- по кафедрі ділової іноземної мови та
міжнародної комунікації: викладача;

- по кафедрі маркетингу: професора (доктора
економічних наук), доцента 3,0 посади
(кандидатів економічних наук), старшого
викладача;
- по кафедрі менеджменту та адміністрування:
старшого викладача 0,75 посади (кандидата
економічних наук);
- по кафедрі управління персоналом та
економіки праці: професора 2,0 посади (докторів економічних наук);
- по кафедрі фінансів: старшого викладача
(кандидата 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.
Термін подання заяв - один місяць від
дня опублікування оголошення.
Документи подавати за адресою:
01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НУХТ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

- завідувача кафедри інформатики та обчислювальної техніки;
- завідувача кафедри охорони праці;
- завідувача кафедри переробки м’яса та
молока;
- старшого викладача кафедри охорони праці;

- старшого викладача кафедри переробки м’яса та молока.
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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