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ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ШИРОКЕ
КОЛО ПИТАНЬ
27 жовтня відбулося планове засідання вченої
ради університету. За традицією воно розпочалося
з вітання членів ради, що відсвяткували свої
дні народження між засіданнями, та вручення
дипломів про присудження наукових ступенів.
Ректор Анатолій Українець вручив дипломи
кандидата технічних наук Асьят Абрамовій і Віталію Пічкуру. Крім того, був вручений Диплом ІІІ
ступеню Оксані Пулій за перемогу у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів зі
спеціальності «Міжнародна економіка» освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр».
Після урочистостей засідання продовжилося
відповідно до насиченого порядку денного,
першим пунктом якого був розгляд звернень до
вченої ради університету вчених рад інститутів
Національної академії аграрних наук України
стосовно підтримки кандидатур Миколи Сичевського і Володимира Хареби на заміщення вакантних посад дійсних членів-академіків НААНУ.
Далі розглянули Комплексний план заходів з
організації прийому студентів до університету та

відокремлених структурних підрозділів у 20172018 навчальному році, який представив перший
проректор Володимир Яровий. Він же доповів
про стан і завдання з ліцензування та акредитації
спеціальностей в університеті та відокремлених
структурних підрозділах.
Щодо запровадження дистанційної форми
навчання для студентів заочної та скороченої
форм навчання виступила проректор з науковопедагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва.
Запровадженню в університеті автоматизованої
системи організації навчального процесу була
присвячена доповідь заступника начальника
навчально-методичного управління Тетяни Янюк.
Значну увагу на засіданні приділили студентській раді університету – розглянули план її
роботи, звіт про використання коштів і виконання
кошторисів за 2016 рік та затвердили обсяг коштів
і кошторис студради на 2017 рік. З цих питань
ґрунтовну інформацію й вичерпні відповіді на
питання присутніх надала голова студентського
самоврядування університету Наталія Ярош. Крім

того, розглянули пропозицію щодо висунення на
здобуття Державної премії України в галузі науки
і техніки підручника «Технічна термодинаміка»
професора кафедри теплоенергетики і холодильної
техніки Олексія Буляндри. З цього питання слово
мав проректор з наукової роботи Олександр Шевченко.
У обговореннях взяли участь: ректор
університету Анатолій Українець, перший проректор Володимир Яровий, проректор з навчальновиробничої діяльності та розвитку Олександр
Бессараб, вчений секретар Наталія Ткачук, декан
факультету енергетики і енергоменеджменту Михайло Масліков, директор Навчально-наукового
інституту економіки і управління Олег Шеремет,
завідувачі кафедр Сергій Шульга, Анатолій
Ладанюк, Тетяна Пирог, Олександр Гавва, Дарія
Басюк, Олена Сологуб, Галина Чередніченко,
професор кафедри технології хлібопекарських
і кондитерських виробів Віра Дробот, професор
кафедри теплоенергетики і холодильної техніки
Микола Прядко.

ЗУСТРІЧ ІЗ
НЕПЕРЕСІЧНОЮ
ЛЮДИНОЮ
26 жовтня в університеті відбулася зустріч
студентів Навчально-наукового інституту економіки і управління (ННІ ЕіУ) з відомим політиком,
громадським діячем, реформатором Давідом
Сакварелідзе.
Давід Сакварелідзе – екс-заступник генерального прокурора України та за сумісництвом
прокурор Одеської області. До цього був першим
заступником головного прокурора Грузії, за
п’ять років пройшовши шлях від рядового фахівця в судовому департаменті Мін’юсту Грузії,
депутатом парламенту Грузії. Його називають
«грозою кримінального світу» Грузії, він широко
відомий активним й ефективним реформуванням
органів прокуратури та викриттям зловживань
недобросовісних чиновників. Гість порушив перед
студентами тему ролі молоді і громадянського
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суспільства, значення соціальних ліфтів. Він
акцентував свою увагу на майбутньому розвитку
України та пояснив, яким чином можна досягти
процвітання нашої країни, наголосив на важливості
змін, які повинно здійснити саме молоде покоління. Закликав студентів активізувати свої
зусилля навколо «очистки» і оптимізації роботи
правоохоронних органів і боротьби з корупцією.
Лектор зауважив, що незалежно від виду
професійної діяльності, кожний із нас повинен
відчувати особисту відповідальність перед своєю
країною і впевненість у тому, що своїми діями ми
розвиваємо нашу державу. Політик впевнений, що
в наших руках є достатня кількість інструментів для
впливу на економічний розвиток України, а головне
– невичерпний реформаторський дух і величезний
людський ресурс - покоління нової генерації.

Наостанок спікер закликав майбутніх молодих
професіоналів-економістів, щоб випускники,
потрапляючи на роботу до державних структур,
не давали можливості себе «штампувати», не
дефрагмувалися, не підлаштовувалися під систему
та не затримувались там, де немає особистісного
розвитку.
Зустріч відбувалася у діалоговому режимі,
гість отримав безліч запитань від наших студентів,
які жваво обговорювались аудиторією разом із
лектором, який давав ґрунтовні, вичерпні відповіді. Спілкування з такою неординарною та
цікавою особистістю змусило слухачів переоцінити
роль молоді і громадянського суспільства у
становленні держави, додало оптимізму та віри у
власні сили й незворотність процесів ефективного
реформування та побудови квітучої України.
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ПОДАРУНОК
ВІД РЕКТОРАТУ
12 жовтня в нашому університеті відбулася довгоочікувана подія – урочисте
відкриття студентського клубу. Нагадаємо,
що колись на базі Науково-технічної бібліотеки в нашому навчальному закладі був
студентський клуб, та, не маючи власного
приміщення, з роками він перестав функціонувати. За ініціативи й всебічної підтримки
ректора Анатолія Українця справа створення
сучасного, комфортабельного студентського клубу була зрушена з місця. За його пропозицією, підтриманою ректоратом, дирекціями навчально-наукових інститутів і
деканатами факультетів, під студентський
клуб було виділене приміщення колишньої
спортивної зали.
Кропітку роботу з приведення приміщення
у придатний для експлуатації стан, ґрунтовні
ремонтні й оздоблювальні роботи виконали ремонтно-експлуатаційні служби університету під
керівництвом проректора Олександра Бессараба.
Зауважимо, що всі етапи створення клубу, починаючи від проекту й завершуючи придбанням
меблів й інвентарю, здійснювалися за активної
участі студентської спільноти, яка могла вносити
свої пропозиції й висловлювала свої побажання.
У церемонії відкриття клубу взяли участь
перший проректор університету Володимир
Яровий, проректори Лариса Арсеньєва, Олександр
Бессараб, Олександр Шевченко, Віктор Сташейко,
Ярослав Засядько, директори навчально-наукових
інститутів – харчових технологій Оксана КочубейЛитвиненко та економіки і управління Олег Шеремет, декани факультетів Людмила Маноха, Сергій
Блаженко, Михайло Масліков, Віктор Доценко,
директор Центру доуніверситетської освіти для
громадян України та іноземних держав Валентина
Кудіна, заступники директорів інститутів і деканів
факультетів, студентська рада університету, вик-

ладачі, співробітники й численна студентська
торсида. Символічну стрічку урочисто перерізали
перший проректор університету Володимир Яровий і голова студентської ради університету Наталія
Ярош.
Тепер у студентства є своє власне приміщення,
яке можуть використовувати на власний розсуд –
готуватися до наступної пари, відпочити, попити
кави й скористатися потужним Wi-Fi, провести
зустрічі з цікавими людьми, майстер-класи,
різноманітні заходи тощо. Перший такий відбувся
відразу після завершення церемонії відкриття
клубу – пізнавально-спортивне свято «Козацькому
роду – нема переводу!» з нагоди Дня захисника
України.
Свято ініціювала студрада факультету
інженерної механіки та пакувальної техніки за
підтримки свого деканату, студентської ради
університету та студрад навчально-наукових інститутів і факультетів. Відкрилося свято виконанням
студентом Навчально-наукового інституту харчових технологій Євгеном Амаріцею пісні «Меч
Арея», яка задала настрій усьому святу.
Своїми спогадами про участь у бойових діях
на Сході нашої країни, про бойових побратимів і
свої поранення поділився випускник факультету
енергетики і енергоменеджменту, що воював
у складі 128-ї Закарпатської бригади, Павло
Свиридюк. Боєць також висловив щиру вдячність
за підтримку, яку надавав йому наш колектив.
У залі працювали інформаційні стенди, з яких
усі присутні могли більше дізнатися про героїчні
постаті української історії епохи козацтва та
нинішніх героїв, що гідно наслідують ратну славу
попередників.
У рамках свята збирали кошти на допомогу
Національній гвардії України, зокрема батальйону
імені С. Кульчицького. Уже традиційно працювала
і виставка озброєння, з якою зацікавлених знайо-
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мив студент факультету інженерної механіки та
пакувальної техніки, керівник клубу військової
справи «Споттер», волонтер спілки ветеранів спецпідрозділів «Альфа» Владислав Бігун.
А родзинкою свята стали спортивні міні-змагання між юнаками інститутів і факультетів. Усього
три випробування чекали на них – змагання з
армреслінгу, віджимання від підлоги та стрибки
на скакалці, але скільки завзяття й азарту продемонстрували і учасники, і вболівальники. А поки журі у складі викладачів кафедри фізичного
виховання підраховувало очки, присутні розважалися у веселих конкурсах.
У ході запеклої боротьби у змаганнях з
армреслінгу переможцями стали:
1-е місце – Микола Запорожець (факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ГРТБ)
2-е місце – Тарас Рафальський (Навчально-науковий інститут економіки і управління, ННІ ЕіУ)
3-е місце – Назар Костейков (факультет біотехнології та екологічного контролю, БТЕК)
За одну хвилину на скакалці більше всіх настрибали:
1-е місце – Олександр Шитий (факультет енергетики і енергоменеджменту, ЕН)
2-е місце – Сергій Гриценко (факультет автоматизації і комп’ютерних систем, АКС)
3-е місце – Дмитро Дичук (факультет ГРТБ)
У змаганнях з віджимання від підлоги (на кількість за одну хвилину) перемогли:
1-е місце – Володимир Федчишин (факультет БТЕК)
2-е місце – Дмитро Дяшлов (Навчально-науковий
інститут харчових технологій, ННІ ХТ)
3-е місце – Назар Джиджора (факультет ГРТБ)
У командному заліку перемогу вибороли:
1-е місце – команда факультету БТЕК
2-е місце – команда факультету ГРТБ
3-е місце – команда факультету ЕН.
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СВЯТКУЄМО В АЛЬМА МАТЕР
До нашого університету завітав міністр аграрної політики і
продовольства України Тарас Кутовий, в.о. міністра освіти і науки
України Роман Греба, президенти і голови галузевих асоціацій,
керівники й співробітники підприємств харчової промисловості різних
форм власності – за традицією, що склалася впродовж багатьох років,
професійне свято працівників харчової промисловості святкують саме
в нашому навчальному закладі – їх Альма матер.

У ході візиту міністр поспілкувався з ректором,
професором Анатолієм Українцем, проректором
з наукової роботи, професором Олександром
Шевченком, директорами навчально-наукових
інститутів – харчових технологій Оксаною КочубейЛитвиненко та економіки і управління Олегом
Шереметом, деканом факультету автоматизації і
комп’ютерних систем Людмилою Манохою, співробітниками університету та студентами. Очільник
Мінагрополітики оглянув виставку, підготовлену
колективами навчальних структурних підрозділів
нашого вишу, й був приємно вражений інноваційними розробками наших науковців.
Увагу міністра, зокрема, привернули яскрава
презентація студентів факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, 3D-принтер, розроблений й змайстрований старшокурсниками
факультету автоматизації і комп’ютерних систем,
функціональний мехатронний модуль фірми
«FESTO», на якому навчаються студенти факультету
інженерної механіки та пакувальної техніки, вагомі
здобутки колективу факультету біотехнології та
екологічного контролю.
Незабутнє враження справив ріг достатку в
експозиції Навчально-наукового інституту харчових технологій, який випекли фахівці кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських виробів й унікальна технологія морозива з корицею,
презентована молодими науковцями кафедри
технології молока і молочних продуктів.
До речі, морозиво, як і інші новації науковців
інституту, можна було продегустувати, й відвідувачі
виставки залюбки ними ласували. Окреме схвалення міністра отримала навчальна й наукова

Експозиція ННІ ХТ
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література, випущена викладачами університету,
й представлена на стендах кожного інституту й
факультету. А активно поспілкувавшись зі студентами, Тарас Кутовий зазначив, що хоч зараз
готовий запросити їх на роботу до Міністерства, бо
саме таких – професійних, креативних, завзятих
потребує вітчизняна харчова галузь, щоб вийти на
лідируючі позиції у світі.
Міністр також узяв участь в урочистостях із
нагоди Дня працівників харчової промисловості,
під час яких висловив подяку ректору університету,
професору Анатолію Українцю за високий рівень
підготовки фахівців для галузі й створення ідеальних умов для якісної творчої роботи колективу
нашого навчального закладу.
Окрім Тараса Кутового, цього дня до університету завітали в.о. міністра освіти і науки
України Роман Греба, президенти і голови галузевих асоціацій, керівники й співробітники підприємств харчової промисловості різних форм
власності – за традицією, що склалася впродовж
багатьох років, професійне свято працівників
харчової промисловості святкують саме в нашому
навчальному закладі – Альма матер більшості з
них.
Цей день завжди хвилюючий, адже дарує
радість зустрічі з давніми друзями, з якими навчались або починали свою професійну діяльність,
а ще чудову нагоду повернутися наче до своєї
домівки, побачити, що змінилося, чим живе нині
рідний навчальний заклад.
Студентські й викладацькі колективи навчально-наукових інститутів та факультетів завжди
старанно й з не меншим хвилюванням готуються

до зустрічі. Виставки їх кращих досягнень,
презентовані з вигадкою й креативом, щороку
вражають досвідчених професіоналів, змушуючи
їх із гордістю визнавати, що на зміну їм йде гідне
поповнення, й галузь буде в надійних руках.
Багато щирих теплих вітань прозвучало з
нагоди свята. Шановне зібрання сердечно привітав
міністр аграрної політики і продовольства України
Тарас Кутовий. Очільник галузевого міністерства
віддав належне самовідданій наполегливій праці
харчовиків, зокрема наголосивши, що кожна
четверта гривня, отримана нашою державою,
припадає на експорт саме харчової продукції. Також
міністр зачитав вітання працівникам галузі від
Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана.
Свої вітання й найщиріші побажання харчовикам надіслали Президент України Петро
Порошенко (батько якого, до речі, свого часу також
закінчив наш виш) і Голова Верховної Ради України
Андрій Парубій. Про вагомі здобутки українських
харчовиків, їх постійну працю зі вдосконалення
технологій, дотримання стандартів якості та
забезпечення безпечності продукції йшлося у
виступі заступника голови Державної служби
України з питань безпеки харчових продуктів та
захисту споживачів Лілії Стиренко.
В.о. міністра освіти і науки України Роман Греба
також тепло привітав харчовиків, але більшою
мірою свій виступ присвятив питанням підготовки
фахівців для галузі, й наголосив на плідній, успішній
роботі у цьому напрямку колективу нашого вишу.
Про широке міжнародне визнання досягнень
нашого університету у розвитку харчової науки
й підтримку європейської спільноти зазначив у
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Т. Кутовий біля стенду факультету АКС
своєму виступі президент GHI Хууб Лілієвельд
(Нідерланди).
Підсумував виступи гостей ректор університету, професор Анатолій Українець, який щиро
привітав працівників галузі у Альма матер,
розповів про нові, унікальні освітні програми, за
якими розпочалася підготовка фахівців у нашому
університеті, й за якими більше не готують ніде в
Україні, про нерозривний зв’язок наукових досліджень із промисловістю, активну й плідну співпрацю
з підприємствами.
Свято – не лише привід висловлювати й отримувати поздоровлення, це ще й час підведення
підсумків. Працівники харчової галузі – фахівці,
які заслуговують на повсякчасну вдячність широкої
громадськості, а кращі із кращих за підсумками
роботи протягом року були відзначені і керівництвом галузі, й колективом нашого вишу.
Міністр аграрної політики та продовольства
України Тарас Кутовий вручив подяки та грамоти
низці виробничників і, що особливо приємно,
фахівцям нашого університету.
Серед нагороджених:
- провідний інженер кафедри інтегрованих
автоматизованих систем управління Ксенія Архангельська;
доцент кафедри технічної механіки і пакувальної техніки Костянтин Васильківський;
- доцент кафедри технологічного обладнання і
комп’ютерних технологій проектування Юрій Вересоцький;
- доцент кафедри інформаційних систем Лариса
Загоровська;
- доцент кафедри безпеки життєдіяльності Ольга Євтушенко;

- доцент кафедри процесів і апаратів харчових
виробництв Юлія Запорожець;
- доцент кафедри біотехнологій і мікробіології
Юрій Карлаш;
- заступник декана факультету біотехнології та
екологічного контролю Інна Лич;
- старший викладач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Віталій Малиновський;
- заступник директора Навчально-наукового інституту економіки і управління Ірина Новойтенко;
- доцент кафедри теплоенергетики та холодильної техніки Валентин Петренко;
- доцент кафедри туристичного та готельного
бізнесу Тетяна Примак;
- професор кафедри біохімії та екологічного
контролю Анатолій Салюк;
- доцент кафедри вищої математики ім. В.І. Можара Володимир Сафонов;
- завідувач кафедри технології оздоровчих продуктів Галина Сімахіна;
- завідувач навчальної лабораторії кафедри
обліку і аудиту Світлана Скоморохова;
- завідувач кафедри маркетингу Олена Сологуб;
- доцент кафедри машин і апаратів харчових та
фармацевтичних виробництв Сергій Удодов;
- завідувач кафедри ділової іноземної мови Галина Чередніченко;
- доцент кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу Олена Шидловська.
Колектив нашого університету прийняв
рішення відзначити з нагоди свята партнерів, які
сприяють розвитку нашого навчального закладу.
Вперше в історії університету були вручені нагрудні
знаки «За особливі заслуги перед Національним

університетом харчових технологій». Церемонію
нагородження провели ректор Анатолій Українець і
проректор з наукової роботи Олександр Шевченко.
Зокрема, відзнаку вручили:
- виконавчому директору Асоціації виробників
мінеральних та питних вод України Оксані Бамбурі;
- президенту Асоціації українських виробників
«Морозиво і заморожені продукти» Ігорю Бартковському;
- генеральному директору об’єднання підприємств хлібопекарної промисловості «Укрхлібпром»
Олександру Васильченку;
- головному технологу ТОВ «СЕТТЕПОРТЕ»
Олександру Горбачу;
- генеральному директору Асоціації «Укроліяпром» Степану Капшуку;
- керівнику відділу тестувань науково-дослідного центру незалежних споживчих експертиз
«Тест» Ніні Кільдій;
- заступнику голови правління по виробництву
ПАТ «Білоцерківський консервний завод» Зінаїді
Клосович;
- голові правління ТДВ «Яготинський механічний
завод» Володимиру Потельчаку;
- президенту Національної асоціації виробників
м’яса і м’ясопродуктів «Укрм’ясо» Володимиру Попову;
- головному технологу агрофірми «Столична»
Марії Ромко;
- президенту GHI, почесному доктору НУХТ Хуубу
Лілієвельду та іншим.
На завершення святкування на гостей чекав
феєричний видовищний концерт, підготовлений
талановитою
молоддю
й
викладачами
університету.
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ПЕРШІ КРОКИ У
ВІЛЬНОМУ ВИБОРІ

У середині ХХ ст. американським
психологом Карлом Роджерсом була
запропонована
концепція
навчання,
орієнтованого на особистість, яка включає
принцип, за яким учень або студент бере
активну участь у формуванні своєї освітньої
траєкторії, обираючи, що вчити, як вчити.
Як показала практика європейських вишів,
у вибіркових дисциплінах зацікавлені всі
учасники освітнього процесу. Студенти отримують змогу доповнювати свою основну
спеціальність додатковим фахом або брати
окремі курси для широкої ерудиції. У свою
чергу, викладачі на вибіркових дисциплінах
працюють із більш умотивованими студентами. Самі університети загалом стають
більш привабливими для абітурієнтів.
Зрештою, кінцеві компетентності, якими
може оволодіти студент, за рахунок гнучкості навчальних планів часто краще
відповідають потребам ринку праці.
Для абсолютної більшості українських університетів практика вибіркових дисциплін є новою.
Закон «Про вищу освіту», який набрав чинності у
вересні 2014 року, гарантує українським студентам
право самостійно обирати щонайменше 25%
обсягу освітньої програми. Навчальним планом
для певної спеціальності має визначатися перелік
обов’язкових дисциплін (максимум – 75% від
загального обсягу кредитів ЄКТС). Загальний
обсяг вибіркових дисциплін має складати не
менше 25% від загального обсягу кредитів ЄКТС.

6

Цього навчального року у Навчально-науковому
інституті харчових технологій у студентів І курсу
спеціальності 181 «Харчові технології» з’явилася
можливість обирати вибіркові дисципліни. Як
показує досвід інших ВНЗ України, одним із
факторів успішного функціонування практики
вільного вибору є організація обговорення та
інформаційна кампанія для студентів і викладачів,
присвячені орієнтованому на студента підходу до
освіти. Питання організації вибіркових дисциплін,
звичайно, було розглянуте набагато раніше.
Дирекцією ННІХТ завчасно розіслані
запрошення кафедрам університету надати свої
пропозиції щодо дисциплін вільного вибору.
Пропозиції для І курсу представили 10 кафедр:
економічної теорії, українознавства, філософії,
фізичної культури, вищої математики імені проф.
В.І.Можара, інформатики, машинобудування,
стандартизації та сертифікації обладнання, біохімії та екологічного контролю, іноземних мов
професійного спрямування, ділової іноземної мови
та міжнародної комунікації. На розгляд вченої
ради ННІХТ були запропоновані 19 дисциплін: 15 із
яких з циклу гуманітарно-екологічної підготовки і
4 – з циклу природничо-наукової підготовки. Також
кафедри представили програми запропонованих
дисциплін, їх опис, мету і завдання. Це все було
розглянуте і затверджене вченою радою інституту.
Наступним кроком було ознайомлення самих
студентів.
8 листопада 2016 року вперше для студентів І
курсу в Навчально-науковому інституті харчових

технологій була організована презентація курсів,
які студенти можуть обрати на весняний семестр
2016-2017 навчального року. До участі запрошені
представники кафедр, які в різноманітній формі
мали можливість представити свої курси і
мотивувати студентів до їх вибору та опанування.
Також були присутні в.о. директора Навчальнонаукового інституту харчових технологій Оксана
Кочубей-Литвиненко, заступник директора з
навчально-виховної роботи Наталія Пушанко
та відповідальна за роботу зі студентами та за
організаційну роботу щодо вибору студентами
професійного спрямування Олена Супрун-Крестова. Представлення вибіркових дисциплін, їх
мети, завдань, основних тематик відбувались у
невимушеній атмосфері. Кожний викладач намагався спонукати студентів до спілкування,
презентації були надзвичайно змістовні. Процес
був настільки цікавий і захопливий, що навіть
дирекція інституту також долучилась до вибору.
Звичайно, в рамках відведеного часу не всі
питання мали кінцеве рішення, багато роботи ще
попереду. Вибір студенти будуть здійснювати в онлайн режимі. Особлива інтрига - що ж саме оберуть
студенти? Хто зміг їх переконати? Відповідей поки
немає. Головне, що студенти, які запишуться на ті
дисципліни, в яких вони найбільше зацікавлені,
будуть мотивовані докладати зусилля для засвоєння матеріалу. А викладачі повинні бути готові
змагатися за студентів, і в таких умовах є стимул
для постійного вдосконалення дисциплін та
актуалізації їхнього змісту.
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ІННОВАЦІЙНІ
РІШЕННЯ МОЛОДІ

8 листопада, за традицією, що склалася
впродовж останніх років, на базі нашого
університету відбулася підсумкова конференція XI
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з актуальних проблем пакувальної індустрії
«Золотий каштан», на якій свої наукові роботи
захистили цьогорічні переможці конкурсу.
Конкурс проводиться Клубом пакувальників
України та ІАЦ «Упаковка» за підтримки Міністерства освіти та науки України. Конференцію
відкрив проректор нашого університету з наукової
роботи Олександр Шевченко. Він привітав
присутніх і побажав їм наснаги й подальших
успіхів і високих досягнень. Учасників заходу
також привітали: фахівець Інституту модернізації
змісту освіти Міністерства освіти і науки України,
керівник представництва в Україні компанії
«Віндмьоллер&Хьольшер» Олена Туржанська
і директор ІАЦ «Упаковка» Вероніка Халайджі,
яка також зачитала вітання від президента Клубу
пакувальників України Валерія Кривошея, що
через поважні причини не зміг бути присутнім
особисто, і вручила цінний подарунок від Клубу пакувальників нашому університетові за
багаторічну високоякісну підготовку фахівців для
пакувальної галузі. Модератором конференції
виступив завідувач кафедри машин і апаратів
харчових та фармацевтичних виробництв нашого
університету Олександр Гавва.
Інформаційні повідомлення презентували
директор ТОВ «Хенкель Україна» (довідково –
компанія «Хенкель» – світовий лідер у галузі

клейових технологій для упаковки) Георгій Россіхін,
який розповів про діяльність компанії «Хенкель»,
і директор департаменту компанії «Укрпластик»
Людмила Рижова, що представила ініціативу save
food, офіційним представником якої в Україні
є «Укрпластик». Професор Олександр Гавва
запросив фахівців обох компаній до університету
для зустрічей зі студентами з більш ґрунтовними
презентаціями діяльності й проектів фірм. Далі
настав час для доповідей переможців конкурсу.
Цього року на конкурс були подані 55 робіт із 17
вищих навчальних закладів із 8 міст України.
Подані на конкурс роботи, оцінювалися у 5
номінаціях: «Конструювання та дизайн упаковки»
(були подані 27 конкурсних робіт); «Технології та
обладнання виготовлення пакувальних матеріалів
та упаковки» (були подані 11 конкурсних робіт);
«Технології пакування та пакувальне обладнання»
(були подані 13 конкурсних робіт); «Упаковка
– елемент логістики» (були подані 2 конкурсні
роботи); «Технології і обладнання переробки
використаної упаковки» (була подана одна
конкурсна робота). Рішенням журі, до складу якого
увійшли провідні фахівці з підприємств галузі й
які оцінювали конкурсні роботи за 10-бальною
шкалою, були визначені 20 переможців конкурсу. Цього року фахівці відзначили значне
зростання рівня конкурсних робіт порівняно з
минулими роками, тож у фінал вийшли кращі
з-поміж кращих. Приємно відзначити, що серед
переможців, не порушуючи добру традицію,
знову студенти факультету ІМПТ нашого універ-

ситету: Андрій Маслянко («Моделювання гідрогазодинамічних процесів в системі соплових
пристроїв у процесі пакування», науковий керівник – професор Олександр Гавва), Олександр
Зродніков («Дослідження явищ затороутворення
і розформування масивів виробів циліндричної
форми», науковий керівник – професор Анатолій
Соколенко), Людмила Луценко («Дослідження
ефективності роботи пневмоприводу з функцією
рекуперації енергії в дозувально-фасувальних
пристроях пакувального обладнання», науковий
керівник – доцент Микола Якимчук), Тарас Гнатів
(«Дослідження динаміки руху ПЕТ-пластівців
в лініях переробки ПЕТ-упаковки», науковий
керівник – доцент Людмила Кривопляс-Володіна).
Переможці були нагороджені дипломами
Міністерства освіти і науки України, золотими
медалями від Клубу пакувальників України,
подарунками від нашого університету і Клубу
пакувальників України. Також були вручені грамоти
Клубу пакувальників науковим керівникам переможців.
Завершили роботу конференції завідувач
кафедри технічної механіки та пакувальної техніки
нашого університету, професор Анатолій Соколенко
та декан факультету ІМПТ нашого університету,
доцент Сергій Блаженко. Після завершення
викладачі вишів України, у яких готують спеціалістів різних галузей пакувальної індустрії,
зібралися на круглому столі, щоб обговорити
питання підготовки фахівців у розрізі останніх
вимог сучасності.

Виступає Людмила Луценко
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ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНІ СТУДІЇ
Наш університет виборов грант програми Європейського Союзу Еразмус+ за напрямом Жана Моне. Грант передбачає
реалізацію проекту з розроблення методичного забезпечення та запровадження у навчальний процес Модулю
Жана Моне – навчальної дисципліни «Інструменти, політика та кращі практики ЄС у природоохоронній діяльності».
Координатором проекту є професор кафедри
біохімії та екологічного контролю Ігор Якименко.
До команди виконавців входять доцент Оксана
Салавор і аспірант Євгеній Шаповалов цієї ж
кафедри, а також доктор Катерина Себкова, що
очолює Національний центр токсичних сполук
Університету Масарика (Чеська Республіка). Проект розрахований на 3 роки. Крім розроблення
та запровадження нової навчальної дисципліни
для студентів-магістрів за спеціальностями
«Екологія» та «Технології захисту навколишнього
середовища», у рамках проекту будуть проведені
літні школи з тематики проекту для представників
урядових структур, підприємств, неурядових
організацій та представників інших вищих
навчальних закладів України. Ідея проектів
Жана Моне полягає в тому, що Європейський

Союз фінансово підтримує запровадження у навчальний процес країн – не членів ЄС напрямків
із дослідження та поширення досвіду ЄС у різних
галузях знань, економіки, політики та культури
(так звані євроінтеграційні студії). Цього року,
наприклад, Європейська Комісія підтримала понад
170 проектів Жана Моне у різних країнах світу,
в тому числі 11 проектів в Україні, серед яких і
проект нашого університету. Це перший проект за
напрямом Жана Моне, отриманий університетом,
і це відкриває широкі можливості для подальшої
співпраці університету з програмою Еразмус+.
Справа в тому, що програма передбачає поетапний
розвиток активності університетів у запровадженні
євроінтеграційних студій у навчальний процес.
При успішній реалізації проекту Модуль Жана
Моне, університет має гарні перспективи вибороти

наступні гранти за цим напрямом - Кафедра Жана
Моне, що передбачає впровадження комплексу
дисциплін з євроінтеграційних студій, і навіть
Центр Досконалості Жана Моне, що передбачає
передачу напрацьованого досвіду проектної
команди зацікавленим колегам, як в університеті,
так і за його межами. Тож, вітаємо команду проекту з отриманням престижного гранту, бажаємо
успішної реалізації проекту та нових здобутків.
До речі, вони готові поділитися своїм досвідом
із колегами, які виявлять бажання позмагатися
за нові гранти, оскільки конкурси за напрямом
Жана Моне є щорічними, і подання наступних
проектних пропозицій буде тривати до лютого
2017 р. Зацікавлені особи можуть звертатися
до міжнародного відділу університету або
безпосередньо до виконавців проекту.

ЗНАЙОМСТВО З ІННОВАЦІЯМИ

За ініціативи професора, доктора технічних
наук, лектора курсу “Інноваційні технології галузі”
Ірини Кишенько магістри кафедри технології м’яса
і м’ясних продуктів змогли краще познайомитися
з компанією “Chr. Hansen”. Начальник відділу продуктів харчування та напоїв цієї компанії Олег
Рибачук нещодавно читав студентам лекцію, а
цього разу запросив їх відвідати ТОВ “Chr. Hansen
Ukraine”, де студенти мали змогу познайомитися
з іншими фахівцями, детальніше дізнатися історію компанії, а також послухати цікаву лекцію
про сучасні технології та обладнання для ферментованих ковбас.
Все почалося в 1870 році, коли Християн
Д.А. Хансен був прийнятий на роботу до
Копенгагенського Університету асистентом професора Юліуса Томсена, відомого датського
дослідника, який працював над отриманням
пепсину з бичачих шлунків. Через два роки
Хансен був нагороджений золотою медаллю за
відкриття в галузі хімії. Метою його дослідження
було розроблення методу отримання чистого і
стандартизованого сичужного ферменту з телячих
шлунків для використання у виробництві сиру.
8

Винахід методу створення сичужного ферменту
привів його до відкриття у 1874 році першого
заводу з виробництва сичужного ферменту. Незабаром, він розширив сферу своєї діяльності,
почавши виробляти натуральні барвники для
вершкового масла і сиру.
Завдяки глобальному мисленню Християна
Хансена, дуже скоро в Європі та Північній Америці,
а пізніше в Австралії, Азії та Південній Америці була створена мережа філій. Компанія “Chr. Hansen”
вже понад 136 років успішно працює в харчовій
індустрії і є міжнародним постачальником натуральних інгредієнтів для продуктів харчування і
харчових добавок. Володіє найсучаснішим обладнанням на чотирьох континентах, має понад 2300
фахівців у більш ніж 30 країнах світу, науководослідні центри в Данії, Франції, Німеччині та США,
експериментальні заводи в понад 20 країнах і 85
дистриб’юторів та агентів по всьому світу.
На сьогодні компанія керується різними фондами. Акції знаходяться на біржі в Копенгагені, за
минулий фінансовий рік оборот коштів склав 859
млн. євро. Кожного року йде приріст приблизно на
10%. 7% обігових коштів компанія інвестує в науку

(приблизно 50 млн. євро) для виробництва нових
продуктів.
Для студентів лекція була надзвичайно
цікавою, адже в ній було наголошено на важливих
аспектах виробництва ферментованих ковбас.
Майбутні фахівці дізнались про вимоги до сировини, про німецьку систему GEHA, яка дозволяє
розділити сировину на 10 сортів жилованого м`яса
свинини і 5 сортів жилованого м’яса яловичини.
Всі вони відрізняються за такими показниками, як
співвідношення м’ясо-жирової тканини, сполучної
тканини, кількості вологи, м’ясного білка. Також
дізнались про бар’єри, які використовуються
у ферментованих продуктах: якість сировини,
стартова культура, значення рН, сіль, нітрит, регулювання активності води, контроль клімату,
умови зберігання. Якщо можливо контролювати
усі ці бар’єри, значить можна продукувати якісний
і безпечний продукт. Окрім того, Олег Рибачук розповів про те, як ростуть стартові культури у м’ясній
сировині; як впливають бактерії, які присутні у
м’ясній сировині, на процес ферментації в цілому;
параметри, які впливають на процес ферментації,
тощо.
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НОВІ ПІДХОДИ

Викладачі нашого університету – доцент
кафедри технології оздоровчих продуктів Наталія
Фролова та доцент кафедри технології молока і
молочних продуктів Наталія Ющенко опанували
навчальний курс «Nutrition&Cookery» у медичному аюрведичному центрі Greens Ayurveda (Індія).
Центр знаходиться у відомому аюрведичними
традиціями мальовничому штаті Керала. Серед
слухачів курсу представники різних країн –
Сполучених Штатів Америки, Великої Британії,
Німеччини, Іспанії та Франції.
Під час теоретичних занять слухачі знайомляться із основами Аюрведи – науки про
життя, відповідно до якої їжа повинна не тільки
давати людині необхідні поживні речовини,
а і слугувати ліками і забезпечувати довге та
повноцінне життя. Слухачі опановують особливості організації харчування відповідно до
конституційних особливостей організму людини
та його корегування залежно від сезонності та
впливу негативних зовнішніх факторів (стрес,

втома, захворювання тощо), навчаються складати
раціони харчування. До речі, аюрведична концепція харчування ґрунтується виключно на вегетаріанстві.
Практичні навички наші викладачі набували
під час кулінарних тренінгів, використовуючи
для приготування їжі традиційні керальські
рецепти. 4 листопада в університеті відбувся
міжкафедральний науково-методичний семінар за
підсумками стажування викладачів.
Семінар складався із двох основних частин.
Перша частина семінару була спрямована на огляд
загальної організаційної діяльності навчання.
Наталія Фролова познайомила присутніх із
медичним аюрведичним центром, місцем та
умовами проживання, раціоном і специфікою
харчування, організацією навчального процесу,
детально розповіла про тренінги з приготування
їжі «Cooking». Вона охарактеризувала Аюрведу
в 6 словах: «Знайти себе краще, ніж поза себе»
та провела порівняння між аюрведою і західною

медициною: «Аюрведа спрямована на самосцілення, а західна медицина – на лікування існуючої хвороби».
Друга частина семінару, яку провела Наталія
Ющенко, була присвячена структурі і змісту навчального курсу «Nutrition&Cookery» обсягом 130
годин. Вона розповіла про 5 основних елементів,
що включає в себе Аюрведа (ефір, повітря, вода,
вогонь, земля), навела зміст теоретичних занять
із курсу «Аюрведична їжа» та «Аюрведична
фармація», презентувала прянощі та пояснила
принцип дії пароварки, придбаної для застосування
у навчальному процесі.
Наталія Ющенко та Наталія Фролова після
закінчення стажування отримали кваліфікаційні
сертифікати з найвищими балами. Теоретичні
знання та практичні навички, отримані нашими
викладачами, будуть ефективно використані у
навчальному процесі для підготовки студентів за
магістерською програмою «Технології аюрведичних
харчових продуктів».

ВИПУСКНИКИ ЗАСВІДЧУЮТЬ…
До університету завітав випускник
кафедри біотехнології та мікробіології 2008
року Дмитро Тарасенко, який поспілкувався
зі студентами 3 і 4 курсів і розповів про
перспективи їх майбутньої професії. Для
початку, Дмитро згадав своє бурхливе студентське життя, нерозривно пов’язане з
наукою. При вступі до нашого університету,
він вже точно знав, що хоче присвятити своє
життя біотехнології, тому успіхи у навчанні
не змусили на себе чекати. На другому курсі
він почав займатись науковою роботою під
керівництвом професора Тетяни Пирог.
Розпочав Дмитро з опанування техніки
приготування поживних середовищ, розливу
їх у чашки Петрі та посіву мікроорганізмів. Під
невтомним наглядом завідувача лабораторії
кафедри біотехнології і мікробіології Світлани
Антонюк, він опанував всі необхідні методи роботи з мікроорганізмами і, як сказав, сам Дмитро, ці

навички дуже допомогли йому в його майбутній
роботі. За словами гостя, він викладався на повну,
виконуючи наукову роботу. Під час проведення
досліджень на лабораторному ферментері йому,
навіть, довелось чергувати вночі в навчальній
лабораторії, щоб контролювати процес ферментації.
Після закінчення університету, Дмитро
працював в Україні, але через деякий час вирішив,
що прийшов час підкорювати інші висоти, тому
вирішив спробувати свої сили у Німеччині.
Зрозуміло, що він вільно володів англійською, а
нині опанував і німецьку мову.
Варто зазначити, що диплом магістра за
спеціальністю «Промислова біотехнологія»,
який він отримав після закінчення навчання
в нашому університеті, був підтверджений німецьким центральним бюро зарубіжної освіти
«Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen».
Підтвердження диплому означає, що програма
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навчання біотехнологів у Німеччині ідентична
програмі навчання в нашому університеті. Після
підтвердження диплому, Дмитро розпочав розсилати резюме в різні наукові установи та на
біотехнологічні підприємства. Як він сам зізнався,
роботу своєї мрії вдалося знайти лише після 354
розісланих резюме.
Наразі, випускник нашого університету працює
у Берліні співробітником біотехнологічного модуля
німецької компанії «HF Biotec Berlin GmbH», що
займається індустріалізацією біотехнології. Дмитро
веде проекти від масштабування лабораторних
розробок до повномасштабних промислових біотехнологічних виробництв.
Головну ідею, яку хотів донести до нинішніх
студентів Дмитро можна сформулювати так: «Якщо
ви ставите перед собою завдання, то необхідно
використовувати будь-які можливості для його
реалізації, і ні в якому разі не здаватись, навіть
якщо на вашому шляху стоїть безліч перешкод».
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ПОТУЖНИЙ СПАЛАХ
КРИМСЬКОГО
ПУЛЬСАРА

У мистецькому житті України сталася яскрава
подія. Університетське видавництво «Пульсари»
презентувало антологію з такою промовистою
назвою – «Крим, який ми любимо». Ця книга
створювалася протягом двох років (2014-2016) із
глибоким переконанням, що народна любов має
таку енергетику, яку жодним темним силам не
здолати.
Крим – цілющий союз сонця й землі, моря й
гір. Край, оповитий легендами, оспіваний у піснях.
Унікальна пам’ятка шедеврів природи й культури.
Живий музей дивовижної природи. Лаванда,
ялівець, розмарин – справжній коктейль найвищої
естетичної проби. А ще – цілий «букет» різних
національностей.
З Кримом пов’язане життя багатьох українських митців, котрі вносили національний акцент у
своєрідний колорит цього краю. Вони й оспівали
СОНЕТ ПРИМОРСЬКИЙ
Над морем опустилась синя ніч.
У темне небо рвуться кипариси,
Тонкі, неначе давньогрецькі списи,
Ті свідки давніх, буряних сторіч.
Усе собою вкрила синя ніч,
Мов капелюшини широкі криси, –
І пахнуть так троянди і нарциси,
І голос чайки – мов любові клич!
Симфонією звуків чарівних
Приморське місто сповнилося вмить:
Адже вечірній вітер не затих –
Все, невгамовний, в листі шелестить, –
А незабутнє сяйво зір ясних!
А спів птахів, що душу веселить!
6.11.1993

«Легенький вітерець брижив хвилі, кожен
камінчик був як на долоні, я до болю в очах вдивлявся
в напрочуд прозору воду, боячись проґавити бажану
здобич… І раптом попереду спалахнуло й засяяло!
Агат!
Чи сердолік?
Чи те й друге разом?
Я тоді ще не знав, що, крім сердоліків і агатів,
є ще й сардонікси: дивовижне поєднання вогняночервоного, зеленого, синього, білого – рідкісні
камені, з яких виготовлялися античні камеї».

Багато з нас свої найкращі дні провели у
Криму і переконані: відпочити душею можна
лише на рідній землі, вона гоїть рани, дає сили,
підносить дух. І дуже шкода тих, хто ще не встиг
познайомитись із Кримом. Але сподіваємось, у
них усе попереду: земля сонячної Тавриди у складі незалежної України ще відкриє перед нами всі
принади і таємниці.
Ідея створити антологію творів про Крим
виникла спонтанно, як порив підтримати
територіальну цілісність незалежної України,
– тоді, коли серце відчуло неймовірну гіркоту
від усвідомлення факту анексії українського
півострова.
Упорядник антології, доктор філологічних
наук, професор Людмила Тарнашинська писала:
«Моя любов до цієї цілющої землі, якій я безмежно
вдячна за всі свої фізичні й духовні зцілення, не
вміщалася в серці – й тоді, коли Крим цинічною
рукою відривали від України, спогади сколихнули
душу та потребували якогось виходу».
Крім оспівування краси й природи Криму,
в антології є гостре слово про його окупацію,
– адже любов має різні виміри. До антології
увійшли твори про Крим – як класиків української,
кримськотатарської, російської літератур, так і
наших сучасників. Приємно зазначити, що наш
університет також гідно представлений у цій
винятковій публікації, – поезіями викладача
кафедри українознавства Наталії Науменко. І про
її ставлення до цієї благодатної землі промовляють
пропоновані читачам вірші. Кримська земля варта
нашої щирої любові і спільних зусиль!

МІСХОР

У ВИННОМУ ПОГРЕБІ «МАГАРАЧ»

його: серед українських мариністів найперше варто
назвати Лесю Українку, Михайла Коцюбинського,
Олександра Олеся, чиї твори увійшли до антології.
Найбільше до українізації Криму спричинився
театр: мистецтво І. Карпенка-Карого, Марка Кропивницького, Панаса Саксаганського було добре
знайоме ялтинцям і гостям міста. У 1885 році
в Ялті з великим успіхом гастролювала трупа
М.Старицького, 1888 року – трупа М. Садовського
за участі примадонни Марії Заньковецької. Пов’язані з Кримом також письменник і історик Микола
Костомаров; письменник, науковець і громадський діяч Олександр Кониський.
Скарбам кримських надр присвячена значна
частина творчості Анатолія Дімарова, відомого
усім із дитинства автора трилогії «На коні й під
конем». У його повісті «Поема про камінь» – і
атмосфера полуденної спеки, і настрій творчого
неспокою, посилений мотивами з інших видів
мистецтва. Звідси й майже віршові пасажі, як-от
оцей:

Присвячується кримським виноробам

1.
Над обрієм — каскади дивних хмар,
Неначе райський сад удалині,
І пелюстками таємниць і чар
Все лине піна хвиль до ніг мені.

Напевно, знали предковічні ті дуби,
Що крізь віки нестимуть дар для нас безцінний:
Стократ дорожчий, ніж скарби Алі-Баби, –
Немов віднайдений рукопис старовинний.

Лиш зрідка зблисне у воді бурштин,
Мов зайчик сонячний на дні морськім, —
І обриси нечуваних пташин
Я поглядом дитини бачу в нім.

У першому – рубін чудес і ворожби,
Черлений дзвін Мускат,
		
цілитель душ нетлінний,
У другім – щирий лік від суму та журби,
Мадера – мандрівець, чудовий сон бурштинний.

А десь під сонцем — білий корабель.
На кораблі — красуня Ізабель,
В руках у неї — злотострунна лютня,
В душі її — невиспіваний спів,
Невимріяні мрії, ледве чутні
У шумі хвиль і шелесті пісків.
6-20.07.1998, с. Місхор

10

У третім – Каберне, розсипчастий гранат,
Японській осені він споконвічний брат,
Четвертий – сердолік таврійського прибою,
В нім Чорне море наші тайни зберегло…
Тут віднайдемо ми Кастальське джерело,
Яке у світ вина нас поведе з собою.
21.04.2007
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ЗБЕРЕЖЕМО ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ
Для виробництва електроенергії, в основному,
використовується органічне паливо: вугілля, нафта,
газ. При спаленні палива у атмосферу викидується
вуглекислий газ, збільшення концентрації якого
у атмосфері призводить до глобальної зміни
клімату. Питання енергозбереження стало і питанням незалежності України. Сьогодні вже важко відмовитись від електричного освітлення та
електричних побутових приладів. Але існують
прості способи зниження електроспоживання,
доступні кожному.

року, тільки за одну годину обідньої перерви
працівника офісу, при не вимкненому комп’ютері
нераціонально використовується електроенергії
126 кВт*год (271,83 грн/рік. (за ціною вересня 2016
року для підприємств).
Давайте мережі «відпочити»! Вимикання
побутових приладів з електромережі дасть
можливість знизити споживання електроенергії
до 300-400 кВт*год на рік (647,21 грн/рік). Не
залишайте включеними у мережу прилади, якими
не користуєтесь - телевізори, музичні центри,

чайнику нагрівається повільніше, а електроенергії
або газу використовується більше.
В офісі деканату є холодильник? Холодильник найкраще ставити у виключно прохолодне
місце. Він ні в якому разі не повинен стояти
біля батарей опалення. Від теплообмінника,
розташованого на задній стінці холодильника,
залежить робота холодильника і частота його
включення. Якщо температура в кімнаті досягає
30ºС, то споживання енергії подвоюється. Для
того, щоб уникнути намерзання вологи на

ЦІКАВІ ФАКТИ
При економії 1кВт*год ми збержемо 0,5кг вугілля або 0,3л.нафти, або 0,4м³ газу. Вам
здається, що це незначна економія? Але, при 10% економії електроенергії, за рік ми
збережемо 10,29 млрд.кВт*год, або 131 400 вагонів вугілля, або 2,9 млн.тн. нафти,
або 3,5млрд м³ газу.
Вимикайте техніку у неробочі години і
години своєї відсутності! Користувачам офісної
техніки слід у кінці робочого дня вимикати не
тільки світло, але і всю оргтехніку. Залишаючись
включеними, вони продовжують споживати
електроенергію. Факси у режимі очікування споживають енергії у 10-20 разів більше, ніж під час
роботи. Електроенергії, яку споживає комп’ютер
за ніч, вистачить для лазерного друку 800 сторінок.
Сам монітор споживає вдвічі більше, ніж системний
блок. У «сплячому» режимі комп’ютер споживає
всього на 20 Вт менше, ніж коли працює. Протягом

мікрохвильові печі, зарядні пристрої. Коли зарядні
пристрої приєднані до розетки постійно, вони
нагріваються, продовжуючи споживати енергію.
Тільки телевізор (розмір екрану 20-21 дюйм) у
режимі «очікування» споживає за місяць до 9
кВт*год. (19,42 грн/міс).
Контролюйте чайник! Наливайте у чайник води стільки, скільки вам необхідно для
споживання у данний момент. За допомогою оцету
або лимонної кислоти видаляйте накип на стінках
і нагріваючому елементі чайника. Накип має малу
теплопроводність, тому вода у «недоглянутому»

випарнику в морозилці, потрібно зберігати
продукти (домашні обіди, фрукти та ін.) у коробках,
банках або загорненими у фольгу чи в целофан.
Дверцята холодильника та морозильної камери
завжди повинні бути щільно закриті. Періодичне
розморожування і просушування холодильника
є найголовнішими методами по догляду за
холодильником, що сприяють економному
споживанню електроенергії.
Романенко Надія,
студентка магістратури спец.8.05070108
«Енергетичний менеджмент» .

ПІДТВЕРДЖУЮЧИ СТАТУС ПЕРЕМОЖЦЯ
Всеукраїнські студентські ігри 2016 p. із футзалу
проводилися відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і спортивних
заходів Комітету з фізичного виховання та спорту
Міністерства освіти і науки України на 2016 рік із
метою стимулювання розвитку фізичної культури
та спорту у вищих навчальних закладах, підготовки
збірних команд і спортсменів до міжнародних
змагань.

І-й та ІІ-й етапи змагання наша збірна подолала
без перешкод. Фінальні змагання Всеукраїнських
студентських ігор відбулися 30 вересня 2016 року
на базі Національного університету фізичного
виховання і спорту України. У першому матчі наші
футзалісти зустрічалися зі збірною НТУУ «КПІ».
Матч для нашої команди видався результативним.
З рахунком 6:1 збірна команда НУХТ без надмірних
зусиль здолала суперника та вийшла до фіналу,
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де зустрілась зі збірною командою-господарем
Національного університету фізичного виховання
і спорту України. Фінальна гра була непростою,
але майстерність наших студентів принесла їм
перемогу з рахунком 5:4.
Таким чином, наша команда здобула
переконливу перемогу у других Всеукраїнських
студентських іграх з футзалу, повторивши своє
минулорічне досягнення. Вітаємо нашу збірну!
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ВІТАЄМО!
Надія Григорівна Кононович, інженер 1 категорії служби головного енергетика
Галина Олександрівна Сімахіна, завідувач
кафедри технології оздоровчих продуктів
Наталія Євгенівна Чупрієнко, прибиральниця господарського відділу
Наталія Епінетівна Фролова, доцент кафедри технології оздоровчих продуктів
Валентина Миколаївна Негуляй, швейцар
господарського відділу

Все рідшим гостем на небосхилі стає сонце, й усе частіше з похмурого неба то сіється дрібна мжичка,
то зчиняється мокрий сніг, а вітер зриває з гілок останнє листя й або кружляє його в повільному
вальсі, або жбурляє з розмаху на землю, – підсумовуючи осінь, до нас прийшов листопад. У цей
непередбачуваний й мінливий місяць свої ювілеї святкують:

Володимир Леонідович Зав’ялов, завідувач
кафедри процесів і апаратів харчових виробництв
Тетяна Олександрівна Кухарська, провідний інженер Центру інформаційних технологій
Леся Петрівна Щербак, завідувач сектору
експлуатаційно-технічного відділу
Любов Миколаївна Добровольська, швейцар студмістечка
Світлана Миколаївна Гончаренко, лаборант
кафедри біотехнології і мікробіології

Георгій Васильович Рихлевський, електромонтер 6 розряду навчального корпусу фізичного
виховання
Інна Василівна Вихристенко, старший
інспектор відділу кадрів
Адміністрація, викладачі, співробітники
та студенти щиро вітають ювілярів і зичать
міцного здоров’я, повсякчасної прихильності
долі, миру й злагоди та здійснення всіх мрій!

ПЕРЕМОЖНИЙ СТАРТ

Стартував чемпіонат України серед жіночих
футзальних команд Вищої ліги, який команда
нашого університету «IMС-НУХТ», чемпіон України,
володар Суперкубку та Кубку України сезону
2015-2016, відкрила грою з бронзовим призером
минулорічного чемпіонату, полтавською командою
ПЗМС.
Гра почалася за сценарієм нашої команди:
рахунок у поєдинку відкрила Юлія Форсюк, а за
кілька хвилин його подвоїла студентка Навчальнонаукового інституту економіки і управління (ННІ
ЕіУ) Сніжана Воловенко. Проте полтавчанки
продемонстрували неабиякий характер, зумівши
не тільки зрівняти рахунок, а до середини другого
тайму навіть вийшли вперед, ведучи в рахунку
3:2. Такий перебіг подій не міг влаштувати
наших чемпіонок, які раз за разом атакували
та небезпечно били по воротах суперниць. І
зусилля наших дівчат увінчались успіхом: ще одна
студентка ННІ ЕіУ Ірина Бавзенюк зрівняла рахунок
у поєдинку, а після цього свої «автографи» у
воротах суперника залишили Юлія Тітова, Сніжана
Воловенко та Ірина Дубицька. У підсумку – яскрава
та впевнена перемога «ІМС НУХТ» із рахунком 6:3.
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У грі 2-го туру наші чемпіонки зустрічалися
з командою «Злагода» із Дніпра. Гості весь матч
дуже грамотно діяли від оборони, а атаки наших
спортсменок раз за разом, мов хвилі, накочувались
на ворота дніпровської команди: ще у першому
таймі наші дівчата завдали по воротах «Злагоди»
з півдюжини небезпечних ударів, але усі зусилля
наших гравчинь розбивались об відмінну гру
воротаря команди «Злагода», яка у цей день у
воротах діяла просто бездоганно.
Другий тайм прогнозовано почався із
небезпечних атак нашої команди, одна з яких і
увінчалась успіхом - рахунок у грі відкрила капітан
«ІМС-НУХТ» Юлія Форсюк.
Наші дівчата продовжували свої атаки, але,
захопившись атакувальними діями, пропустили
разючий контр-випад гостей, які несподівано
зрівняли рахунок – 1:1. Такий перебіг подій
не сподобався нашим чемпіонкам, атаки
нашої команди стали ще інтенсивнішими й
небезпечнішими. Але в той день був бенефіс
воротаря дніпровської команди, яка відбивала
складні потужні удари раз за разом, демонструючи
неймовірну гру в «рамці». За 1 хвилину 20 секунд до
РЕДАКЦІЙНА РАДА
Ю. Цой
О. Негоденко
Верстка:
В. Шульженко
Фотографії:
Ю. Цой
Обкладинка:
М. Бутик

фінального свистка тренер ІМС-НУХТ Тарас Шпичка
пішов на ризик, випустивши замість воротаря
п’ятого польового гравця. І це принесло результат:
Анастасія Кліпаченко прострелила з флангу, а Юлія
Тітова потужним і красивим ударом за 50 секунд
до закінчення поєдинку принесла перемогу нашій
команді – 2:1!
Слід зазначити, що в обох стартових іграх
представляли Національний університет харчових
технологій у складі «ІМС-НУХТ» та традиційно
показали себе найкращим чином студентки
ННІ ЕіУ: Ірина Бавзенюк, Сніжана Воловенко,
Альона Кирильчук, Анастасія Кліпаченко, Вікторія
Сагайдачна, Оксана Холод. До речі, перед
грою відбулося нагородження кращих гравців
Чемпіонату України сезону 2015/16. Нагадаємо, що
кращим тренером Чемпіонату став тренер «ІМСНУХТ» Тарас Шпичка, а гравці команди отримали
титули: кращого воротаря - Вікторія Сагайдачна,
кращого бомбардира та кращого гравця - Юлія
Тітова.
Щиро вітаємо дівчат і тренерський штаб «ІМСНУХТ» із переможним стартом у чемпіонаті та
заслуженими нагородами. Так тримати!
Свідоцтво про державну реєстрацію №83
серія КУ, видане 15 березня 2003 року
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