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ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

РЕТЕЛЬНЕ ОПРАЦЮВАННЯ
26 січня відбулося засідання вченої ради
університету, яке ректор Анатолій Українець
розпочав із вітання членів вченої ради, що
відсвяткували свої дні народження між
засіданнями, й вручення відзнак.
Нагрудні знаки «Відзнака Національного
університету харчових технологій» були вручені
завідувачу кафедри технічної механіки і пакувальної техніки Анатолію Соколенку і провідному
інженеру експлуатаційно-технічного відділу
Івану Цабілєву, нагрудний знак «За академічні
заслуги» отримала професор кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських виробів Віра
Юрчак. Анатолій Соколенко скористався нагодою
й, зазначивши, що працює в нашому навчальному
закладі вже 53 роки, подякував колективові за
співпрацю й підтримку.
Також ректор оголосив наказ про часткові
зміни у складі вченої ради – у зв’язку зі
звільненням з університету зі складу ради вибула
декан факультету автоматизації і комп’ютерних
систем Людмила Маноха і увійшов в.о. декана
факультету Андрій Форсюк. Крім того, Анатолій
Українець представив нового завідувача відділу
аспірантури і докторантури Наталію Касаткіну. Далі
засідання продовжилося відповідно до порядку
денного.
З 10 січня студенти всіх курсів університету
знаходлись на дистанційному навчанні. Стану його
проведення було присвячене перше питання, по
якому доповіла начальник відділу дистанційного
навчання Оксана Петруша. Вона розповіла про
технічні проблеми, які виникли з моменту запуску
дистанційної форми навчання, зокрема про
хакерську атаку на сайт дистанційного навчання,
через яку протягом двох діб (17-18 січня) він не
працював, й повторні спроби подібних атак (20 і 21
січня), які вдалося блокувати.
Детально зупинилася на наповненості
електронних курсів й довела до відома присутніх
прізвища викладачів, які вчасно не забезпечили
наповнення курсів, а також відзначила колективи
кафедр (процесів і апаратів харчових виробництв,
хімічної технології та фізичної і колоїдної хімії),
які приклали чимало зусиль для оновлення і
модернізації існуючих електронних курсів. Крім
того, доповідач проінформувала, що відділ
дистанційного навчання здійснив моніторинг
відвідування системи викладачами і студентами,
та навела статистику успішності виконання
студентами завдань і тестів станом на 24 січня по
курсах і підрозділах.
Такі моніторинги відділ здійснив ще 6 лютого та
після закінчення періоду дистанційного навчання.
Ректор Анатолій Українець доповнив доповідь,
вказавши прізвища викладачів, що некоректно
налаштували в системі завдання для студентів,
через що у останніх виникли труднощі з їх
виконанням і своєчасним здаванням. На засідання
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вченої ради був запрошений завідувач кафедри
електротехніки Олександр Мазуренко, у колективу
якої виникло найбільше проблем із забезпеченням
дистанційної форми навчального процесу. Він
надав пояснення щодо усунення недоліків.
Другим питанням, яке розглянула вчена
рада, було фінансування та стипендіальний
фонд університету, з якого доповів проректор з
навчально-виробничої діяльності та розвитку
Олександр Бессараб. Він повідомив, що
університетом отримані контрольні цифри
фінансування у І кварталі 2017 року, зокрема
це заробітна плата, що фінансується за рахунок
основного фонду, частково – комунальні послуги,
стипендії студентам і аспірантам, кошти на
соціальне забезпечення (спеціальне харчування).
Також проректор назвав розміри нових
посадових окладів працівників, розповів, яким
чином здійснюватимуться нарахування у зв’язку
зі збільшенням з 1 січня 2017 року мінімальної
зарплати до 3200 грн. Приємною звісткою для
присутніх стало доповнення ректора Анатолія
Українця про те, що ректорату спільно з плановофінансовими службами вдалося відшукати
можливості для виплати у І кварталі надбавок
усім працівникам. До обговорення цього питання
долучився завідувач кафедри автоматизації
та інтелектуальних систем керування Анатолій
Ладанюк.
Надважливим і нагальним питанням, заради
якого, власне, й збиралася вчена рада, був порядок
призначення академічних стипендій. Ґрунтовний
звіт про виконану ректоратом і деканатами
факультетів і дирекціями навчальних інститутів
з цього приводу роботу надала проректор з
науково-педагогічної та виховної роботи Лариса
Арсеньєва. Зазначивши, що крім, прийнятих
Кабінетом Міністрів України 28 грудня 2016 року
постанов №№1045, 1047 і 1050 та Примірного
порядку формування рейтингу, розробленого
Міністерством освіти і науки у січні 2017 року,
ніяких роз’яснень чи інших нормативних
документів робоча група не мала, а також те, що
студенти знаходяться на дистанційному навчанні,
а відтак не можуть взяти безпосередню участь у
обговоренні принципів формування рейтингу, була
висунута пропозиція у другому семестрі поточного
навчального року формувати рейтинг, відповідно
до якого буде призначатися стипендія, за середнім
балом семестрового контролю за перший семестр.
Остаточні критерії формування рейтингу
будуть визначені у Положенні про призначення
академічних і соціальних стипендій у НУХТ,
розроблення якого триває й до завершення
роботи над яким будуть залучені студенти щойно
прибудуть до університету після завершення
дистанційного навчання. Сформовані ж рейтингові
списки деканати й директорати мали надати для
оприлюднення на сайті університету не пізніше 1

лютого. Свої пропозиції, зауваження, запитання
висловили: декан факультету енергетики і
енергоменеджменту Михайло Масліков, в.о. декана
факультету автоматизації і комп’ютерних систем
Андрій Форсюк, завідувачі кафедр – інтегрованих
автоматизованих систем управління Ігор Ельперін,
органічної хімії Сергій Шульга і теплоенергетики
та холодильної техніки Сергій Василенко, а також
голова студентської ради факультету біотехнології
та екологічного контролю Валентин Моцар.
На завершення засідання розглянули поточні
питання. Зокрема, клопотання студента факультету
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу –
учасника бойових дій у зоні АТО про призначення
йому, як виняток, соціальної стипендії за рахунок
коштів університету, оскільки за віком він вже не
підпадає під дію чинних нормативних актів.
Правові аспекти цього питання роз’яснила
помічник проректора Олена Негода, прокоментували почуте проректори Олександр
Бессараб і Лариса Арсеньєва, декан факультету
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Віктор Доценко, завідувач кафедри біотехнології
і мікробіології Тетяна Пирог, професор кафедри
теплоенергетики і холодильної техніки Микола
Прядко. Після обговорення вчена рада дала згоду
призначити, як виняток, цю соціальну стипендію
терміном на півроку.
Проректор з наукової роботи Олександр
Шевченко взяв слово, щоб проінформувати
про те, що наразі вже розроблений проект
Положення про національний репозитарій
академічних текстів, який сприятиме виявленню
академічного плагіату, й закцентував увагу
присутніх на необхідності неухильного дотримання
академічної доброчесності, адже тепер на
плагіат перевірятимуться не лише дисертаційні
дослідження й наукові публікації, але й дипломні
проекти «бакалаврів» і «магістрів».
Ректор нагадав, що у Науково-технічній
бібліотеці університету є антиплагіатна програма,
й закликав користуватися нею. Начальник
навчально-методичного управління Валерій
Виговський зауважив, що вже у лютому, при захисті
дипломних проектів випускники мають здавати до
управління і електронний варіант диплому. Андрій
Форсюк наголосив, що у стандартах освіти чітко
прописана вимога оприлюднення всіх дипломних
проектів на Інтернет-ресурсах навчальних
закладів.
Останнє зауваження спонукало ректора
повідомити, що один із нових освітніх стандартів,
розроблений підкомісією МОН, яку очолює
завідувач кафедри технології молока і молочних
продуктів Галина Поліщук, отримав схвалення
фахівців й привітав завідувача кафедри з цим
досягненням. На цьому порядок дня був повністю
вичерпаний, і вчена рада завершила свою роботу.
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РІШЕННЯ
Вченої ради НУХТ з питання
«Про порядок призначення академічних стипендій
студентам університету на ІІ семестр 2016-2017 н.р.»
від 26 січня 2017 р
Відповідно до порядку призначення і виплати
стипендій, встановленого постановою Кабінету
Міністрів України № 1050 від 28 грудня 2016 р.,
академічна стипендія призначається з першого
числа місяця, наступного за датою закінчення
семестрового контролю за перший семестр 20162017 н.р., згідно з рейтингами, сформованими
за середнім балом семестрового контролю
за перший семестр 2016-2017 н.р., до яких
включаються усі студенти денної форми навчання,
які навчаються за державним замовленням на
певному факультеті (інституті), курсі, за певною
спеціальністю (напрямом підготовки). Правила
призначення академічних стипендій у вищому
навчальному закладі затверджуються його Вченою
радою за погодженням з органами студентського
самоврядування та профспілкою студентів.
З урахуванням вищезазначеного ВЧЕНА РАДА
УХВАЛЮЄ:
1. Встановити однаковий для усіх факультетів
(інститутів), курсів, спеціальностей (напрямів
підготовки) ліміт стипендіатів 45% фактичної
кількості студентів денної форми навчання, які
навчаються за державним замовленням на
певному факультеті (інституті), курсі, за певною
спеціальністю (напрямом підготовки) станом на
01.01.2017 р.
2. Рейтинг, відповідно до якого буде
призначено стипендію на другий семестр 20162017 н.р., як виняток – до розроблення та введення
у дію Положення про призначення академічних
і соціальних стипендій в НУХТ – формувати за
середнім балом семестрового контролю за перший
семестр, який обраховувати за 100-бальною
шкалою з точністю до сотих, враховуючи бал
успішності з кожної навчальної дисципліни,
отриманий студентом на семестрових іспитах і
заліках, під час захисту курсових проектів (робіт) і
практик.
3. Мінімальною кількістю студентів у
рейтинговому списку вважати 5 осіб. У разі,
коли кількість студентів денної форми навчання,

які навчаються за державним замовленням на
певному курсі, за певною спеціальністю станом на
01.01.2017 р. становить менше 5 осіб, дозволяється
формувати спільний рейтинг студентів одного
курсу однієї або споріднених спеціальностей,
для студентів скороченої форми навчання
– спорідненого курсу нормативного терміну
навчання.
4. Не призначати академічні стипендії
студентам, які включені до рейтингових списків,
але мають середній бал семестрового контролю за
перший семестр 2016-2017 н.р. менше 74,00.
5. Підвищені на 45,5% академічні стипендії
призначати студентам, які мають не тільки середній
бал семестрового контролю за перший семестр
2016-2017 н.р. 90,00 і вищий, а й кількість балів
з кожної дисципліни семестру не менші за 90,00
балів. У окремих випадках, коли такий студент
не потрапив до ліміту стипендіатів, стипендіальна
комісія факультету (інституту) може порушити
клопотання перед стипендіальною комісією
університету про призначення йому академічної
стипендії за рахунок загального стипендіального
фонду університету.
6. Встановити, що у разі наявності у декількох студентів однакових середніх балів семестрового контролю, розрахованих до сотих, перевагу має той з них, у кого вищий середній бал
з дисциплін нормативного циклу навчального плану першого семестру 2016-2017 н.р. Якщо
однаковим є і цей показник, то остаточне рішення
про призначення стипендії приймає стипендіальна
комісія факультету (інституту) з урахуванням інших
досягнень студентів протягом першого семестру
2016-2017 н.р.
7. У разі наявності на певному факультеті
(інституті), курсі за певною спеціальністю
(напрямом підготовки) студентів, які навчаються
за повним та скороченим термінами
навчання, рейтингові списки для них формувати
окремо. У разі, коли студенти одного факультету
однієї спеціальності (напряму підготовки) з
повним та скороченим термінами навчання
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впродовж семестру навчалися на спільних потоках,
рішення про спосіб формування рейтингових
списків приймає стипендіальна комісія факультету
(інституту).
8. У зв’язку з наданням права отримувати одночасно соціальну та академічну стипендії дітям-сиротам, дітям, позбавленим
батьківського піклування, а також студентам,
які у період навчання у віці від 18 до 23 років
залишилися без батьків, зазначені категорії
студентів слід включати до рейтингових списків на
отримання академічних стипендій.
9. Студентів, переведених з контрактної
форми навчання на вакантні місця
державного замовлення після 01.01.2017р.,
включати до рейтингових списків успішності
для призначення академічних стипендій за
результатами семестрового контролю другого
семестру 2016-2017 н.р.
10. Деканам факультетів (директорам
інститутів) забезпечити формування рейтингових
списків студентів факультетів (інститутів),
що навчаються за державним замовленням,
відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів
України №1050 від 28 грудня 2016 р. з урахуванням
цього рішення Вченої ради. Сформовані списки
після прийняття рішення стипендіальною комісією
університету оприлюднити на веб-сайті НУХТ до 01
лютого 2017 р.
11. Проректору з науково-педагогічної та
виховної роботи Арсеньєвій Л.Ю. розробити
проект Положення про призначення академічних
і соціальних стипендій, виплат матеріальної
допомоги та премій студентам, аспірантам і
докторантам Національного університету харчових
технологій, провести його обговорення, погодити
зі студентською радою та профкомом студентів
університету і винести на затвердження Вченою
радою університету у березні 2017 р.
12. Контроль за виконанням даного рішення
покласти на проректора з науково-педагогічної та
виховної роботи Арсеньєву Л.Ю.
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КЛЮЧОВІ
ЗМІНИ
У Міністерстві освіти і науки за участю
експертів та громадськості обговорили питання
забезпечення якості вищої освіти та формування
нової системи управління та фінансування науки
в межах проекту Середньострокового плану
пріоритетних дій Уряду до 2020 року.
Щодо забезпечення якості освіти доповідав
директор департаменту вищої освіти МОН Олег
Шаров. За його словами внесені Міністерством
освіти і науки пропозиції до проекту не є чимось
абсолютно новим: вони є і частиною виконання
Програми діяльності Уряду, і впровадженням
реформи, започаткованої Законом України «Про
вищу освіту» 2014 року.
«Щороку відбувається лише зміна певних
наголосів: що зараз буде найголовнішим,
що вимагатиме більших ресурсів, а також
встановлюються строки виконання завдань», –
підкреслив очільник департаменту.
Наразі в 2017 році до ключових пріоритетних
завдань МОН належать: розроблення стандартів
вищої освіти; напрацювання методичної бази та
надання практичної допомоги ВНЗ у створенні
системи внутрішнього забезпечення якості;
створення Національного репозитарію академічних
текстів; використання технології ЗНО для відбору
вступників до магістратури за спеціальністю 081
«Право».
Робота над розробленням стандартів вищої
освіти триває з листопада 2015 року й до кінця
2017-го в МОН планують затвердити більшість із
них: 120 для освітнього рівня «бакалавр», 80 –
«магістр» і 50 – «доктор філософії».
Нові стандарти вищої освіти – це стандарти
нового покоління, які прийшли на зміну
Галузевим стандартам вищої освіти і базуються на
компетентісному підході та поділяють філософію
визначення вимог до фахівця, закладену в основу
міжнародного Проекту Європейської Комісії
«Гармонізація освітніх структур в Європі» (TUNING).
Зауважимо, що над розробленням стандартів
плідно працюють провідні фахівці нашого
університету, які очолюють відповідні науковометодичні підкомісії у Науково-методичній раді
Міністерства – завідувач кафедри технології
молока і молочних продуктів Галина Поліщук,
завідувач кафедри інтегрованих автоматизованих
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систем управління Ігор Ельперін та ін. Надалі
передбачене завершення роботи над стандартами
(у 2020-2025 рр. передбачається перегляд їхнього
концепту) та спільна діяльність зі стейкхолдерами
над створенням національної системи кваліфікацій, галузевих рамок кваліфікацій і професійних
стандартів.
Питання створення систем забезпечення
якості вищих навчальних закладів нині значною
мірою залежить від роботи Національного
агентства із забезпечення якості вищої освіти, адже
повноваження про реалізацію цих систем повністю
віднесені до компетенції Нацагентства. Тому 2017
року МОН сподівається на розгортання спільної
роботи з агентством та іноземними партнерами
для відпрацювання таких систем.
«Наразі вбачається наступний алгоритм:
створення системи внутрішнього забезпечення
якості ВНЗ, її сертифікація, акредитація вишу та
самоакредитація освітніх програм. І це буде вже
не просто академічна автономія, а високий рівень
довіри держави до ВНЗ», – пояснив Олег Шаров.
Вагомим кроком на підтримку академічної
доброчесності стане створення до кінця 2017 року
Національного репозитарію академічних текстів.
У ньому будуть зібрані фактично усі освітні та
наукові тексти у вигляді, в якому вони піддаються
обробленню, перегляду та порівнянню. Робочою
групою вже створений проект Положення про
національний репозитарій академічних текстів
і паралельно триває розроблення регламенту
роботи репозитарію, в якому будуть визначені
всі технічні питання. Після запуску ресурсу,
впродовж 2018-2019 років, планується створення
національної наукометричної системи.
З 2017 року всі, хто вступатиме в магістратуру
за спеціальністю «Право», повинні будуть складати
ЗНО. Торік ця технологія була апробована в 9 вишах
і здобула досить позитивну оцінку. Загалом же
відбір у магістратуру за спеціальністю «Право» із
застосуванням ЗНО стане одним із інструментів для
вирішення важливого завдання, передбаченого
законом «Про вищу освіту»: запровадження
Єдиного державного кваліфікаційного іспиту з
окремих спеціальностей в 2019-2020 роках.
Під час обговорення директор департаменту
вищої освіти нагадав, що в цілому в проекті

Плану сформульовані чотири ключові пріоритети
в сфері освіти. Це – якісна, сучасна і доступна
загальна середня освіта (нова українська школа);
модернізація
професійно-технічної
освіти;
забезпечення якості вищої освіти; нова система
управління та фінансування науки.
«Ці чотири цілі повинні мати синергетичний
зв’язок, адже в проекті є питання, де вища освіта
пов’язана з новою українською школою, зокрема
щодо реформи педагогічної освіти. Є точки дотику з
професійно-технічною освітою, оскільки поступово
реалізується завдання про переведення освітнього
рівня «молодший спеціаліст» до сфери професійної
освіти. Стосовно ж науки, то останнім часом вона
дедалі активніше розвивається в університетах, а
не лише в академічних організаціях», – відзначив
Олег Шаров.
Окрема увага в ході обговорення була
приділена індикаторам оцінки змін у системі
вищої освіти. Нині МОН переважно орієнтується
на Глобальний індекс конкурентоспроможності
Світового економічного форуму.
«Якщо сьогодні Україна загалом займає
позицію дуже посередню – 85 сходинка, то вища
освіта має потенціал, який дозволяє бути на 33
місці, і це, фактично, найкраща позиція України
в розрізі галузей. Однак, коли ми починаємо
дивитися окремі показники освітньої галузі, то
бачимо, що у нас є не лише низка сильних позицій,
а й низка дуже слабких – зокрема, якість шкіл
менеджменту, ступінь підготовки персоналу,
навчання за місцем роботи», – зауважив керівник
департаменту вищої освіти.
Саме тому одним із ключових завдань для
системи вищої освіти України є підвищення
рейтингових показників якості менеджментосвіти щонайменше на 10 позицій, що сприятиме
підвищенню ефективності управління та
економічному розвитку країни.
Крім того, на думку Олега Шарова, згадані
показники засвідчують той факт, що нам сьогодні
треба перезавантажити систему післядипломної
освіти, побудувати систему визнання неформальної
освіти та інформального навчання. Однак ці
питання, скоріше за все, розглядатимуться вже
після ухвалення нового закону «Про освіту» й зміни
в системі післядипломної освіти стануть однією
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з головних тем наступного року. Із доповненням
доповіді виступив також директор департаменту
атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
МОН Андрій Шевцов. Підсумки обговорення, в
якому змогли взяти участь усі присутні на заході,
підбив перший заступник міністра освіти і науки
Володимир Ковтунець.
Обговорення проекту Середньострокового
плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року в
частині, що стосується формування нової системи
управління та фінансування науки, очолив
заступник міністра освіти і науки Максим Стріха,
який відзначив, що сьогодні в Україні існує низка
нагальних проблем, що мають бути вирішені в
зазначеній сфері.
«Нині вітчизняна наука майже втратила
функції впливу на соціально-економічний розвиток держави, а показник науково-технічного потенціалу знизився до критичного рівня.
Низький рівень фінансування та застаріла
матеріально-технічна база призвели до серйозного
падіння престижу наукової роботи та масового
відтоку якісних наукових кадрів. Крім того,
сама сформована ще в радянські часи система
управління наукою, яка добре діяла в рамках
планової економіки, за сьогоднішніх умов втратила
свою ефективність», – зауважив посадовець.
Ще одна негативна тенденція полягає в тому,
що станом на 2016 рік більшість обсягів бюджетного
фінансування науки (до 85%) спрямовувалася
на забезпечення діяльності державних наукових
установ, а не на власне наукові розробки. Водночас
грантове фінансування, як інструмент, мало
дуже обмежене застосування через відсутність
відповідних інституцій фінансування.
Щоб розпочати необхідні зміни Урядом
визначені три ключових пріоритети на 2017 рік:
утворення Національної ради з питань розвитку
науки і технологій; утворення Національного фонду
досліджень і формування органів його управління;
формування нормативно-правової бази для
забезпечення процесу утворення державних
ключових лабораторій та отримання статусу
дослідницького університету національними ВНЗ.
Максим Стріха підкреслив, що створення Нацради

та Нацфонду передбачене законом «Про наукову
та науково-технічну діяльність», ухваленим
наприкінці 2015 року, та отримало позитивну
оцінку групи провідних європейських експертів,
які вивчали стан дослідницької та інноваційної
системи України торік у межах політичних
інструментів програми «Горизонт-2020».
«Національна рада повинна стати основним
стратегічним органом реформування науковотехнічного й інноваційного ландшафту держави,
адже під керівництвом Прем’єр-міністра України
вона об’єднає лідерів наукової спільноти та
представників усіх ключових гравців на цьому
полі», – зазначив заступник міністра.
Своєю чергою, Національний фонд досліджень
має стати рушієм реформ: основною його
функцією буде грантова підтримка наукових
досліджень і розробок, як для окремих вчених,
так і для колективів та інституцій. Цього року
планується затвердити положення про Нацфонд,
сформувати його Наукову раду, дирекцію та
обрати керівництво, що дозволить розпочати
роботу фонду та визначити стратегічні пріоритети
його діяльності. У середньостроковій перспективі
головними напрямками його роботи повинні стати:
підтримка «центрів досконалості» (дослідницькі
університети, національні наукові центри, ключові
лабораторії); підтримка фундаментальної науки
найвищого світового рівня; підтримка академічної
мобільності й популяризації науки.
Усі заплановані на 2017 рік проекти
отримають своє продовження й у 2018-2020
роках. Зокрема, у цей період має розпочатися
конкурсне фінансування проектів Нацфонду
досліджень і нарощування обсягів його
бюджетного фінансування (з 200 млн грн 2018 року
до 1,0-1,5 млрд грн на рік у перспективі). Також
передбачається створення мережі державних
ключових лабораторій за визначеними науковими
напрямами та надання на конкурсних засадах
кращим національним ВНЗ статусу дослідницьких
університетів.
Окремо перед МОН стоїть завдання до 2020
року провести державну атестацію не менш як
550 наукових установ (80% із них). Результатом
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цього має стати формування ефективної структури
мережі таких установ.
За участі експертів і представників
громадськості відбулося активне обговорення
озвучених на заході питань.
За матеріалами прес-служби МОН
Коли верстався номер. У середині лютого
Максим Стріха провів зустріч із основними
стейкхолдерами, результатом якої стало ухвалення
конкретних правок до проекту.
Був доповнений перелік кроків, що мають стати
логічним продовженням євроінтеграційного руху
України. Це, зокрема, розроблення нормативноправової бази для державної атестації ВНЗ, яка
стосуватиметься провадження ними наукової
діяльності, та подальша атестація вишів.
Ще одна зміна – збільшення бюджетного
фінансування наукової діяльності. Буде
розроблений відповідний план та визначені
терміни доведення такого фінансування до
передбаченого законом рівня.
Інший важливий крок – звільнення державних
наукових установ і вишів від сплати ввізного мита
та ПДВ із наукових приладів, обладнання, запасних
частин і витратних матеріалів до них, реактивів,
зразків, наукової літератури, що ввозяться до
України для забезпечення власної наукової та
науково-технічної діяльності (крім підакцизних
товарів). Протягом 2017-2018 років за участі МОН,
Мінфіну та академій наук має бути розроблена
відповідна нормативно-правова база.
Крім того, був уточнений перелік цільових
показників та індикаторів виконання плану. Зміни
ж у створенні умов для технологічного прориву
стосувалися перш за все стартапів: найближчим
часом необхідно сформувати нормативно-правову
базу, яка сприятиме їх активному розвитку.
Максим Стріха відзначив, що найбільша
кількість пропозицій щодо правок надійшла від
Ради ректорів ВНЗ. Це свідчить про активний
розвиток науки не лише в академічному, а й
університетському середовищі.
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ГАРЯЧА ПОРА
Поки студенти молодших курсів навчаються
за дистанційною формою чи проходять практику, у
студентів старших курсів заочної форми навчання
та магістрів другого року денної форми навчання
настала гаряча пора – захист кваліфікаційних
робіт і дипломних проектів. Вони йшли до цього
протягом усіх років навчання – і ось омріяний
час отримання документу про повну вищу освіту
зовсім близько, залишилося зробити останній
крок – найвідповідальніший – підтвердити рівень
здобутих під час навчання теоретичних знань і
практичних навичок.
Першими стартували захисти у філіях
університету – Львівській, Сумській, Полтавській.
У Львівській філії відбулися захисти дипломних
проектів студентів заочної форми навчання освітніх
ступенів «бакалавр» і «спеціаліст», що навчалися за
спеціалізаціями «Технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів та харчоконцентратів»,
«Обладнання переробних і харчових виробництв».
Теми проектів були присвячені технічному
переоснащенню львівських хлібозаводів №1 та №5
ПАТ «Концерн Хлібпром», проектам хлібозаводів
і пекарень різної потужності, кондитерських
цехів із впровадженням нового асортименту
хлібобулочних і кондитерських виробів і сучасних
технологій, удосконалення обладнання та
потокових ліній виробництва хліба, а також солоду.
Екзаменаційну комісію із захисту дипломних
проектів
за
спеціалізацією
«Технології
хліба, кондитерських, макаронних виробів
та харчоконцентратів» освітнього ступеня
«спеціаліст» очолила начальник виробництва
ВП «Львівський хлібозавод №1» ПАТ «Концерн
Хлібпром» Ольга Антошків, а комісію із захисту
дипломних проектів освітнього ступеня
«бакалавр» – професор кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських виробів нашого
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університету Віра Дробот. Екзаменаційну комісію
із захисту бакалаврських робіт за спеціалізацією
«Обладнання переробних і харчових виробництв»
очолила доцент кафедри машин і апаратів харчових
і фармацевтичних виробництв нашого університету
Юлія Теличкун, а комісію із захисту дипломних робіт
«спеціалістів» – головний інженер ПАТ «Концерн
Хлібпром» - Львівський хлібозавод №1, випускник
Львівської філії НУХТ Андрій Альфавіцький.
Студенти гідно представили дипломні проекти,
обґрунтували запропоновані заходи, презентували
сучасні перспективні розробки енергоефективного
технологічного обладнання, як для потужних
хлібокомбінатів, так і підприємств малої
продуктивності та міні-пекарень та відповіли на всі
запитання.
У Сумській філії відбувся захист дипломних
проектів студентів заочної форми навчання
освітніх ступенів «бакалавр» і «спеціаліст» за
спеціалізацією «Технології хліба, кондитерських,
макаронних виробів та харчоконцентратів».
Екзаменаційну комісію із захисту дипломних
проектів «бакалаврів» очолив завідувач кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських
виробів університету Володимир Ковбаса, а
комісію із захисту «спеціалістів» – начальник
виробничо-технологічної лабораторії ТОВ «Сумська
Паляниця» Олена Безкоровайна. Студенти
представили дипломні проекти з модернізації
та реконструкції діючих хлібопекарських і
кондитерських підприємств, проектів нових
підприємств різної потужності, впровадження
сучасних прогресивних технологій на виробництві,
розширення асортименту виробів. У дипломних
проектах обґрунтовані заходи, запропоновані
до впровадження, здійснені технологічні
розрахунки, наведені заходи з технохімічного
контролю якості сировини та готової продукції,

заходи з енергозбереження, соціального розвитку
підприємств.
З 13 по 15 лютого 2017 року в Полтавській філії
відбувся захист кваліфікаційних бакалаврських
робіт і дипломних проектів «спеціалістів»
за спеціалізаціями «Технологія зберігання,
консервування та переробки м’яса» та «Технологія
зберігання, консервування та переробки молока».
Державні екзаменаційні комісії очолили головний
технолог ТОВ «Агрофірма Маяк» Людмила Лиходід
та інженер-технолог ПАТ «Полтавахолод» Римма
Бараненко. Темами 26 дипломних проектів
«спеціалістів» і 22 кваліфікаційних бакалаврських
робіт стали проекти підприємств м’ясо-жирового,
птахопереробного, ковбасно-кулінарного виробництв та підприємства молокопереробної галузі.
Під час захисту випускних робіт і проектів студенти
продемонстрували уміння самостійно вирішувати
практичні та інженерні питання; врахували
досягнення науки і техніки, досвід роботи
передових підприємств, а також використали
основні норми з проектування промислових
підприємств, зуміли організувати виробництво
з урахуванням виробничої санітарії, охорони
праці та охорони навколишнього середовища на
підприємстві.
Наполеглива праця студентів над проектами,
високий рівень теоретичних знань і практичних
навичок були високо оцінені екзаменаційними
комісіями, які відзначили і практичну цінність
представлених до захисту проектів. На підставі
успішних захистів усім студентам-випускникам
філій НУХТ присвоєні відповідні освітньокваліфікаційні рівні.
На момент верстки «Променя» ще тривали
захисти в інших філіях і на кафедрах університету.
Тож побажаємо дипломантам успішних
презентацій своїх дипломних проектів.
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КОЛИ СПОРТ НАДИХАЄ
НА ТВОРЧІСТЬ…
На шпальтах «Променя» й на веб-сайті
університету неодноразово висвітлювалися
вагомі спортивні здобутки нашого колективу
– і наші студенти, і наші викладачі та
співробітники – прихильники здорового
способу життя, а ще талановиті спортсмени,
які прославляють наш навчальний заклад
не лише у навчанні, науковій та професійній
діяльності. Вони досягають і високих
спортивних результатів, якими університет
по праву пишається.
Високому рівню організації занять із
фізичної культури і спорту та досягненню високих
спортивних результатів сприяє добре продумана
кадрова політика ректорату і кафедри фізичного
виховання, яка дозволила залучити до проведення
навчальних занять і роботи спортивних секцій
висококваліфікованих спортсменів і тренерів із
різних видів спорту.
Та, напевно, головною передумовою є, створені
керівництвом університету умови для занять
фізичною культурою та спортом, які проводяться у
одному з кращих у м. Києві спортивному комплексі.
Потужна інфраструктура спорткомплексу дозволяє
не тільки проводити навчальні заняття, але й
приймати спортивні змагання різного рівня,

залучати до занять спортом і дітей наших
співробітників, і всіх бажаючих громадян.
Адже в нашому спортивному комплексі
функціонують два спеціалізованих ігрових зали
площею 800 і 1000 кв. метрів для гри у міні-футбол,
баскетбол, волейбол й інші види спорту. Ігрові
зали оснащені всім необхідним обладнанням, що
створює чудові умови для спортивних тренувань і
проведення змагань.
Великою популярністю у студентів
користуються тренажерна зала, зали для
занять аеробікою, фітнесом і боксом (до речі,
боксерський ринг подарував сам Віталій Кличко),
зала для занять настільним тенісом. А особливою
родзинкою нашого спортивного комплексу став
плавальний басейн – один із найновіших у місті,
він був введений в експлуатацію наприкінці 2009
року.
Чудові умови й кваліфікований, приязний
персонал спорткомплексу зробили його улюбленим
місцем для занять спортом для багатьох киян.
Одна з них, постійна відвідувачка нашого
спорткомплексу Світлана Коваленко, у лютому 2015
року написала поезію, яку присвятила п’ятиріччю
басейну й працівникам спорткомплексу.
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ОДА БАССЕЙНУ НУХТ
ко Дню рождения
Спасибо тебе за то, что ты есть,
За то, что с тобой легко.
Спасибо тебе за то, что ты здесь,
А не где-то там далеко.
Спасибо тебе, что даришь ты мне
Здоровье, бодрость, мечту.
Спасибо тебе, что меня закалил,
Сделал сильнее в быту.
Когда окунаюсь в воды твои,
Себя ощущаю в раю.
И кажется мне, что я рыба в воде,
А иногда, что лечу.
Я гордо шагаю к тебе, от тебя,
Осанки своей не стыдясь,
И мне улыбаются все мужики,
хоть мне уже за шестьдесят.
И бабы судачат на лавках своих:
Вон, гляньте-ка, ласты несет.
Ей только бы дома борщ не варить –
А зависть-то как их берет!
И муж посылает приветы свои
Любимым моим тренерам,
Но то, что не ходит в бассейн он со мной,
то виноват в этом сам.
Я благодарна стражам своим
что охраняют меня: Володе, Сереже
и многим другим.
С Днем рожденья, друзья!
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ВИПЕРЕДЖАЮЧИ СЬОГОДЕННЯ
Національний університет харчових технологій нині – потужний навчально-науковий комплекс із замкненим
циклом доуніверситетської, початкової вищої, повної вищої та післядипломної освіти, до складу якого входять
відокремлені структурні підрозділи, розташовані в різних регіонах нашої країни. Один із них – Сумський
коледж харчової промисловості. З ним ми і познайомимо сьогодні читача.
Відлік історичного шляху Сумський коледж
НУХТ веде з 1 жовтня 1928 року, коли при Сумській
механічній профшколі було відкрите хімічне
відділення цукрової промисловості (1 жовтня
1928р., вул. Дзержинського,1).
З 24 серпня 1930 року на базі цього
відділення створений хімічний технікум цукрової промисловості, який підпорядковувався
«Союзцукру» й знаходився за адресою вулиця
Ковалевська, 10 (зараз – вул. Пролетарська, 60).
1 серпня 1934 року хімічний технікум цукрової промисловості був перейменований на технологічний технікум цукрової промисловості з
підпорядкуванням Наркомхарчопрому СРСР.
7 серпня 1937 року відбулося об’єднання
хіміко-технологічного технікуму з обліковобухгалтерським в один навчальний заклад –
Сумський технологічний технікум. Тоді технікум
мав два відділення: хіміко-технологічне і обліковобухгалтерське.
15 вересня 1941 року технікум тимчасово
припинив свою діяльність у зв’язку з Другою
світовою війною.
З 8 січня 1944 року технікум відновив
діяльність під назвою Сумський технологічний
технікум цукрової промисловості.
Великий внесок у справу відродження
технікуму у перші післявоєнні роки зробив
директор І.Г. Чернявський та очолюваний ним
педагогічний колектив. На посаді директора
Чернявський І.Г. пропрацював із 1947 по 1979 рр.
У 1955 році вперше був здійснений прийом
на навчання за спеціальністю «Хлібопекарське
виробництво». У 1958 році було відкрите заочне
відділення.
1964 рік - методом народної будови
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побудований спортивний зал. З 1 вересня 1965 року
завдяки значній роботі адміністрації технікуму та
викладача А.А. Жирнова в технікумі відкрита нова
спеціальність – «Експлуатація автоматизованих
систем у харчовій промисловості».
У 1970 році побудований навчальнолабораторний корпус, а у 1972 році – гуртожиток на
450 місць.
У 1984 році наказом Міністерства вищої освіти
СРСР технікум визначений як базовий навчальний
заклад. З цього часу і по 2006 р. директор технікуму
В.І. Лутаєнко очолював Раду директорів навчальних
закладів І-ІІ рівнів акредитації Сумської області.
У 1990 році навчальний заклад
перейменований на Сумський технікум харчової
промисловості.
Вперше в області в 1996 році розпочато прийом
зі спеціальності «Обслуговування комп’ютерних та
інтелектуальних систем і мереж».
З 1 липня 1997 р. навчальний заклад перейшов
у підпорядкування Міністерства освіти України
(Постанова Кабінету Міністрів України № 491 від
24.05.1997 року).
З 1979 по 2008 роки роботу технікуму
очолював директор, викладач-методист вищої
категорії Володимир Іванович Лутаєнко, який
закінчив Воронезький технологічний інститут
за спеціальністю «Машини і апарати харчових
виробництв», був нагороджений знаком
«Відмінник освіти України», орденом «Знак
Пошани».
З 1 вересня 2008 року директором технікуму
призначений Юрій Ананійович Барилюк, який
до цього працював заступником директора з
навчально-виробничої роботи.
Гордістю навчального закладу є його

випускники:
- Герої Радянського Союзу К.А.Багацький, О.П.Лосєв,
М.А.Шумейко;
- Герой Соціалістичної Н.К.Праці Пудікова;
- генерал-майор танкових військ Б.В.Люсін;
- доктори та кандидати наук (Л.М.Басанець,
А.Й.Бистрота, А.В.Зубченко, Є.В.Єрмолаєва,
Г.П.Конєв, Б.Г.Криштоп, І.О.Лущик, В.Г.Мирончук,
П.Г.Свободний, Ю.І.Семірненко, В.Є.Чурілова,
Н.І.Штангєєва, Л.І.Шутько);
- керівники та головні спеціалісти підприємств
харчової промисловості (Г.Д.Бєлокур, А.О.Приходько, В.І.Рябіченко, А.М.Середенко, В.Д.Сичов,
Г.І.Ясенок та багато інших);
- майстри спорту (В.Гальченко, О.Вовк, С.Єжов,
Т.Козирєва, К.Описов, О.Стороженко, Л Шамрай).
Випускник В’ячеслав Безсокирний був у складі
екіпажу підводного човна «Курськ». Випускник
Андрій Дериколенко брав участь у телевізійному
проекті «Останній герой-2». Випускник Олександр
Лобода став переможцем Всеукраїнської акції
«Герой - рятівник року» і отримав звання кращого
рятівника МНС України (2007 р.).
За 80 років у навчальному закладі підготували
близько 15 тисяч спеціалістів для харчової
промисловості.
З 3 липня 2003 р. технікум увійшов до
структури Національного університету харчових
технологій (наказ Міністерства освіти і науки
України № 436 від 03.07.2003 року) під назвою
Сумський технікум харчової промисловості НУХТ.
На даний час навчальний заклад є структурним
підрозділом університету, що робить можливим
реалізацію ступеневої освіти його випускників.
Навчальний заклад здійснює свою діяльність
на підставі ліцензії Міністерства освіти і науки
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України № 363353 серія АВ (рішення ДАК від
26.06.2007 р., протокол № 67), а також Положення
про Сумський технікум харчової промисловості
Національного університету харчових технологій,
прийнятого на зборах трудового колективу
07.07.2002 року і схваленого Вченою радою
НУХТ 25 вересня 2003 року. Він акредитований в
повному обсязі за статусом вищого закладу освіти
І (першого) рівня.
Навчальний заклад має договір про спільну
підготовку фахівців із Сумським державним
університетом (спеціальність 5.05010201 «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»).
З 1995-1996 навчального року з метою
виявлення обдарованої молоді та підготовки
її до вступу до технікуму спільно з Сумським
палацом дітей та юнацтва був організований Центр
допрофесійної підготовки. На навчання до центру
приймаються учні 9 класів шкіл м. Суми. Заняття
проводяться з жовтня по червень за програмами
вступних іспитів із математики і української мови,
також працюють спецкурси з основ інформатики
та обчислювальної техніки на базі Палацу дітей та
юнацтва. В 2010 році ліцензовані підготовчі курси і
проводяться вони на базі технікуму.
З 1 вересня 2004 року на базі навчального
закладу був створений Сумський регіональний
навчально-науковий центр Національного університету харчових технологій (нині – Сумська
філія НУХТ). Випускники коледжу мають змогу
вступити туди на ІІІ курс і отримати вищу освіту за
спорідненою спеціальністю.
Останні роки характеризуються значною
роботою по розвитку, укріпленню навчальноматеріальної бази за сучасними вимогами:
створені 10 комп`ютерних класів; нові кабінети
та лабораторії, в тому числі навчальне кафе;
зроблений теплий перехід між головним і
лабораторним корпусами; у головному та
лабораторному корпусах замінені вікна на
пластикові, проведена повна реконструкція систем
водо-теплопостачання з використанням сучасних
матеріалів, які мають тривалий термін експлуатації;
вжиті заходи з енергозбереження; придбані сучасні
лабораторні прилади, обладнання та матеріали.

У 2010 році в навчальному закладі була
відкрита спеціальність «Виробництво харчової
продукції».
Відповідно до наказу Національного
університету харчових технологій від 6 листопада
2015 року №176 Сумський технікум харчової
промисловості НУХТ перейменований на Сумський
коледж харчової промисловості НУХТ.
Як вищий заклад освіти коледж здійснює
підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним
рівнем «молодший спеціаліст» і надає початкову
вищу освіту.
Навчання у коледжі ведеться на денному та
заочному відділеннях. Прийом на денне відділення
здійснюється на базі 9 класів, на заочне відділення
- на базі 11 класів.
Нині у коледжі ведеться підготовка за
спеціальностями: «Виробництво цукристих речовин та полісахаридів», «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Монтаж, обслуговування
засобів і систем автоматизації технологічного
виробництва», «Виробництво харчової продукції»,
«Виробництво хліба, кондитерських, макаронних
виробів та харчоконцентратів». Викладачами
активно використовуються сучасні технології
навчання під час проведення лекційних,
практичних, семінарських і лабораторних занять (ділові і рольові ігри, розв’язання кейсів
і ситуаційних вправ, семінари-презентації,
семінари-дискусії, проблемні лекції, навчальні
тести, психологічні тести, виїзні заняття на
підприємствах), застосовуються сучасні програмні
продукти, Internet-ресурси, сучасні засоби
презентації - візуальне супроводження занять
у вигляді фільмів, роликів, кольорових слайдів,
тощо.
Використання вищеназваних технологій
навчання сприяє більш ефективному засвоєнню
матеріалу, формує у студентів відповідальність,
вміння розробляти пропозиції, обґрунтовувати
прийняття управлінських рішень, працювати
в колективі, активізує студентів до творчого та
системного підходу у вирішенні навчальних і
практичних завдань. Особливе місце у підготовці
фахівців займає практика. Вона є необхідною
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складовою всього навчально-виховного процесу.
А він спрямований на те, щоб майбутні випускники
були готові до реалій сучасного життя, зокрема до
роботи в умовах ринкової економіки. Організація
практичного навчання у коледжі відповідає
сучасним вимогам щодо підготовки фахівців, які
володіють системою інтегрованих умінь, і здатні
вирішувати складні виробничі завдання в умовах
ринку.
Працевлаштування за здобутою спеціальністю
є логічним завершенням отриманої освіти за фахом.
Але перед кожним випускником постає питання
пошуку альтернатив майбутнього робочого місця.
Саме для ефективного вирішення цього питання
в 2011 році був створений підрозділ практичної
підготовки та сприяння працевлаштування
студентів і випускників.
Основними структурними підрозділами
коледжу, що забезпечують підготовку спеціалістів
є: циклові предметні комісії; навчальні кабінети
і лабораторії, перелік яких встановлюється
навчальними планами; обчислювальний центр;
навчальні виробничі майстерні; спортивний
зал, бібліотека, методичний кабінет, їдальня,
гуртожиток, фельдшерський пункт.
Студенти мають всі можливості навчатись і
змістовно відпочивати, працюють гуртки, наукові,
спортивні секції, забезпечується організація
культурного дозвілля молоді, працюють гуртки
художньої самодіяльності.
Традиційними в навчальному закладі є зустрічі
з випускниками, дні здоров’я, коледжівські
спартакіади, тижні циклових комісій, виставки та
інше.
Викладачі, які навчали студентів у перші
роки заснування навчального закладу, та ті, хто
працюють сьогодні, мали і мають перед собою
одну мету - прищепити любов до професії, навчити
розуміти її нюанси руками і серцем.
Багато поколінь фахівців, які одержали
путівку в професійне життя саме в Сумському
коледжі харчової промисловості НУХТ, вдячні за
велику науку. І ще багато поколінь, які будуть тут
навчатися, з гідністю пронесуть любов до обраного
фаху через все своє трудове життя.
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ЛЕГЕНДА НАЦІЇ
(спогади сучасниці)

29 січня виповнилося 99 років бою під Крутами,
що став символом патріотизму і жертовності в
боротьбі за незалежну Україну. Цього дня 1918
року біля залізничної станції Крути поблизу селища
Крути та села Пам’ятне, за 130 кілометрів на
північний схід від Києва й 18 км на схід від Ніжина
загін із київських курсантів, гімназистів і козаків
«Вільного козацтва», що загалом нараховував
близько чотирьох сотень вояків протягом 5 годин
стримував наступ 4-тисячного підрозділу російської
Червоної гвардії під проводом есера Михайла
Муравйова. У бою під Крутами оборонці української
незалежності призупинили наступ противника, й
це дало можливість українській делегації укласти
Брест-Литовський мирний договір, який врятував
молоду українську державність.
Сучасників особливо вразило поховання
28 юнаків, які потрапили після бою в полон до
більшовиків, і були ними замордовані.
Ось як згадувала про перепоховання київських
студентів і гімназистів на Аскольдовій могилі
учасниця тих подій Харитя Кононенко:
«Коли на початку 1918 року більшовицькі
війська розпочали війну з Україною, гурток
молодих українських студентів зорганізував
студентський курінь і виїхав назустріч нападникам
боронити українську державу. 29 січня більшовики
оточили недосвідчених у воєнному ремеслі
молодих патріотів на станції Крути в Чернігівщині.
Офіцери куреня втекли, а самі студенти дісталися
в руки більшовицьких катів, які в страшний спосіб
тортурували молодих героїв і замучили їх усіх до
одного.
Під час смутних днів 1918 року, коли Київ
переходив від українців до більшовиків і від
більшовиків до українців, до нас дійшла жахлива
звістка про крутянську катастрофу. У нас в осередку
ця звістка справила гнітюче враження. Як зібрались
ми перший раз після виходу більшовиків, то тільки
й говорили про Крути. Називали імена загиблих
наших осередчан, але ще бриніла надія: може,
ще вернуться!.. Та незабаром останню надію
втратили. Нас повідомили, 30 загиблих привозять
до Києва і щоб ми готувались до похорону.
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Нашвидку ми склали комітет з представників
студентства, середньошкільників, родичів. Нам,
середньошкільникам – Тані Маяковській і мені
– доручили закупити квіти і прибрати труни. Наш
невеличкий осередчанський хор готувався до
панахиди.
Нарешті привезено до Києва 28 трун. Дехто з
наших пішов дізнатися, хто саме був серед загиблих.
Увечері повернулися засмучені, бліді, зі страшними
враженнями. Трупи було так понівечено, вони були
в такому стані, що пізнати кого-небудь було майже
неможливо. З наших осередчан Соколовського
признала його мати, дехто впізнав Мисана. Ще
один труп. Думали, що Кольченко, але певності не
було, що це саме він, бо очі було виколото, лице так
знівечене, що тільки по маленькому шраму на руці
можна було здогадатися, що це він.
Сумні, зажурені, в день похорон ходили ми
купувати квіти. Продавці, довідавшись, на що ми
купуємо квіти, давали нам дві-три квітки від себе,
прохаючи покласти їх до трун тих, хто не мав у Києві
ні родичів, ні знайомих. З тяжкими почуттями
приїхали ми на вокзал, нас провели до вагону, що
стояв на запасних рейках. По приставленій драбині
ми увійшли в товарний вагон. Тут, просто на підлозі,
одна коло одної, стояло 28 чорних трун.
У цих простих, дерев’яних трунах лежав
найдорожчий скарб України – лежали її сини, що
без жалю віддали своє молоде життя для її добра
і злагоди, за волю і щастя свого народу. Сльози
набігли на очі, стиснули горло, і тяжке ридання
виравлаося із грудей. За що, за що ви загинули,
марно віддавши свої життя? Зрадники-старшини
покинули вас, втекли, і ось вони житимуть,
користуватимуться втіхами життя далі, а ви лежите
тут мертві, замучені…
А ось і труна того, хто колись був Кольченком.
Милий, дорогий товаришу, що зробили з твого
веселого, безжурного обличчя ті звірі? Де твої очі?
Нема, нічого нема. Один страшний синій труп, а
на місці блакитних очей дві страшні дірки. Перед
відходом на фронт, прощаючись, він сміявся:
«Дівчаточка, ми повернемося переможцями».
Не судилося – вернулись, та не переможцями.
Перейшли до інших трун. Деякі вже прибрано,

коло інших пораються родичі. Ось труна Володі
Шульгина, що подавав стільки надій… То нема
сил і змоги опинитись перед кожною труною. Нема
того пера, яке б описало все те горе, що ховалося в
цьому товарному вагоні, в цих чорних трунах!
О другій годині винесли труни, поставили на
прості повозки, і рушив сумний похід. Попереду
несли вінки, всі з жовто-блакитними стяжками,
деякі з чорними. Сила народу проводжала героїв
до їх могили. Наш осередок ішов окремо. Сумно
похилені голови, попереду несуть прапор, співає
кілька хорів: кінчить один, починає другий. Дійшла
черга й до нашого хору: «Святий боже, святий
кріпкий» – почав один з хористів… «Святий
безсмертний…» – підхопили кілька голосів, та
нараз урвалось. Тяжке ридання вихопилось з
грудей замість співу.
Ховали на Аскольдовій могилі. Дорога була
дальня, але ніхто з наших осередчан не відставав
по дорозі – усі дійшли до кінця. На краю провалля
вирита широка яма. Уже стемніло, коли спустили
туди першу труну, за нею – друга, третя…
Прощайте наші дорогі друзі-товариши! Ми, що
зосталися жити, покладемо все наше життя, всю
нашу працю, щоб продовжити те, за що ви зложили
ваші голови, щоб наша безталанна мати-Україна
перемогла відвічних ворогів і сама запанувала в
своїй хаті!».
Довідково. Харитя Кононенко – дочка
поета Мусія Кононенка. Родом із Миколаївки
Полтавської губернії, вона вчилася у гімназії з
багатьма із загиблих, співпрацювала з ними в
осередку середньошкільників. У 1941 році, під
час окупації України німецькими фашистами,
була головою Українського Червоного Хреста.
Постачала повстанцям медикаменти, посилала
до них медичний персонал. Також багато зробила
для порятунку радянських полонених у німецьких
концтаборах. 16 липня 1943 р. була заарештована
німцями за співпрацю з ОУН і УПА.15 жовтня 1943р.
були розстріляні близько 500 в’язнів рівненської
тюрми, в основному українська інтелігенція, серед
яких і Харитя Кононенко. Тіло її спалене.
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ЯК ЗНЯТИ ВТОМУ
Зима – пора року, коли чимало людей,
навіть із числа тих, хто вважає себе практично
здоровими, відчувають втому частіше. Це
властиве працівникам фізичної та розумової праці,
чоловікам і жінкам різного віку, під час роботи і
після неї, до обідньої перерви і надвечір. Причин
цьому – безліч. У кожного свої, «персональні».
Та є типові, зумовлені особливістю періоду,
перенапруженням, одноманітністю способу життя з
нерегулярним харчуванням, відсутністю приємних
вражень. Вони призводять до розбіжностей
між процесами збудження і гальмування у корі
головного мозку, послаблюють нервову систему.
Як зарадити лиху? Можна з допомогою лікаря,
таблеток. Та є рекомендації фахівців тим, хто
прагне сприяти собі самому. Для них радимо:
Для попередження перевтоми чергувати
різну роботу з відпочинком. Подбайте про
правильне раціональне харчування – споживання
їжі, багатої на кальцій і фосфор, із сирих овочів,
фруктів, молока, сочевиці, гороху, риби сприятиме
збереженню гарного настрою і самопочуття.
Найкращий спосіб підбадьоритися,
скинути втому – звичайно, зарядка. «Раз» –
робимо глибокий вдих, втягуючи живіт якомога
сильніше, «два» – видих; «три-чотири» –
напружуємо м’язи живота і затримуємо подих,

«п’ять» – розслабитися, відпочити. Протягом дня
«сеанс» варто повторити тричі. І відчуєте, що стали
бадьорішими.
При будь-якій втомі (а також при розладі
нервової системи) варто випити склянку гарячого
молока з розмішаним у ньому жовтком курячого
яйця і чайною ложкою цукру. З’їжте кілька шматків
оселедця, що особливо корисно при розумовій
втомі. Випийте чаю з молоком або ложкою меду,
чи склянку настою перечної м’яти. Можна випити
півсклянки виноградного соку, але не зразу, а по
дві столові ложки щодві години. Протягом одного
місяця року щоденно з’їдайте по три дрібки
часнику. За можливості такий курс повторюйте
двічі на рік.
При фізичній втомі добре рази три на
тиждень вживати по склянці холодного відвару з
картоплі у «мундирах», у ньому багато вітамінів А,
В, С. Коли втома відчувається на хребті (він слабшає
і ниє) варто прийняти таблетку ацетилсаліцилової
кислоти й зробити масаж. Старайтеся триматися
прямо, не згорблюйтеся!
При втомі ніг прийміть ванну, чи посидьте з
піднятими ногами. Старайтеся щоденно виконувати
таке:
- обтирайтеся холодною водою, особливо вранці.
Ще краще – прийміть душ (не обов’язково холо-

дний) – прекрасний спосіб оздоровлення нерво-вої
системи;
- на ніч протягом 10 хвилин робіть теплу ванну для
ніг;
- при найменшій можливості віддавайте перевагу
ходінню пішки;
- більше перебувайте на свіжому повітрі;
- спілкуйтеся з тими, хто здатний викликати
приємні відчуття.
А ось кілька порад щодо нетрадиційного
лікування:
- при порушенні сну – після ванни ніг у постелі
великим пальцем правої стопи 25 разів проведіть
по підошві лівої стопи від п’яти до другого пальця;
візьміть шерстяну тканину, краще зв’язану з ниток,
завширшки 3-4 см і зав’яжіть нею на ніч голову
навколо лоба і потилиці;
- при головному болі добре допомагає точковий
масаж – знайдіть больові точки (під пальцем
відчувається легка вм’ятина) на тімені, справа
і зліва на скронях, за вухами, і на надпліччях
і масажуйте їх вказівним пальцем круговими
рухами протягом півтори-двох хвилин кожну;
Якщо ж усе це не допоможе – обов’язково
зверніться до лікаря-невропатолога. І будьте
здорові!

ДИНАМІКА, КРАСА І ГРАЦІЯ
У м. Києві відбувся Кубок України з черлідінгу
ICF, у якому взяла участь збірна команда нашого
університету “Kiev Rockets” (тренер-керівник –
викладач кафедри фізичного виховання Марина
Голян).
Приємно, що більше за всіх нагород завоювали
саме студентки нашого університету, скарбничка
якого поповнилася бронзовими, срібними та
золотими медалями.

Студентка групи ГС 2-4 Вікторія Бурдун у
номінації «Cheer dance solo» посіла 1 місце.
Студентка групи МА-3-4 Ольга Савчук здобула
золото у номінації «Street cheer solo». Студентка
групи УП-3-15 Олександра Савотченко – бронзовий
призер у номінації «Jazz». Команда у складі:
Олександри Савотченко, Ольги Савчук, Ірини
Величко, Альони Бондарчук (Навчально-науковий
інститут економіки і управління), Олександри
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Шиганової, Валерії Чалої (Навчально-науковий
інститут харчових технологій), Наталії Стаднік
(факультет біотехнології та екологічного контролю),
Вікторії Бурдун, Інни Іванової (факультет готельноресторанного та туристичного бізнесу) здобула
срібло у номінації «Cheer dance».
І завдяки саме збірній команді нашого
університету столиця виборола Кубок України!
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ВІТАЄМО!
Валерія Петрівна Перекотій, старший
лаборант кафедри хімічної технології та фізичної і
колоїдної хімії
Зінаїда Сергіївна Ярмілко, швейцар господарського відділу
Лариса Олександрівна Терещенко, професор
кафедри обліку і аудиту

Добігає кінця зима, але так само міцно тримає землю в крижаному полоні, не поспішаючи здавати свої
позиції. Тріскучі морози, пухка снігова ковдра, чудернацькі візерунки на шибках – всі її незмінні атрибути
притаманні і лютому, який недаремно отримав свою назву. Та навіть у такі холодні дні у домівках наших
колег, що святкують свої ювілеї, – тепло від щирих посмішок, гаряче від міцних обіймів, затишно від
сердечних вітань і численних побажань. У лютому свої ювілеї святкують:

Віктор Степанович Гуць, завідувач кафедри безпеки життєдіяльності
Віктор Вікторович Медвідь, завідувач
навчальної лабораторії кафедри фізики
Віталій Володимирович Шутюк, доцент
кафедри технології консервування
Людмила Олександрівна Копилова, інже-

нер 1 категорії кафедри теплоенергетики та холодильної техніки.
Адміністрація, викладачі, співробітники та
студенти приєднуються до всіх теплих слів, що
звучать на адресу ювілярів, і зичать міцного
здоров’я, Божого благословення, миру у душах,
злагоди у сім’ях і всього тільки кращого!

воротах суперника по два рази, та Юрій Щириця.
А вже 8 лютого відбулася гра шостого туру Першої
ліги Києва з футзалу, у якій зустрілися команди Європейського університету та наша збірна
«НУХТ-2».
Уже на перших хвилинах наші футзалісти
створили перший небезпечний момент біля
воріт суперника, та на місці виявився воротар.
У середині першого тайму з поля був вилучений
гравець Європейського університету Роман Кучма,

який за допомогою рук завадив забити нашим
спортсменам гол. Як наслідок - пенальті у ворота
європейців, яке вдало реалізував наш Андрій
Поліщук. Але вже на 15-й хвилині рахунок у матчі
став 1:1.
На 25-й хвилині другого тайму Андрій Поліщук
відзначився дублем і вивів нашу команду вперед.
Із рахунком 1:2 «НУХТ-2» перемогла, що дозволило
їм піднятися на першу сходинку із 9 заліковими
пунктами після 5 ігор. Вітаємо наших збірників!

ВИЩИЙ
КЛАС

Наші футзалісти незмінно демонструють
високий клас гри в іграх різного рівня. Новий рік
щойно розпочався, а обидві наші чоловічі збірні –
«НУХТ-1», що грає у Вищій студентській лізі, і «НУХТ2», яка підкорює Першу лігу, впевнено перемагають
суперників, стрімко рухаючись до фіналів змагань.
24 січня у грі 7-го туру Вищої студентської
ліги зустрілися «НУХТ-1» з командою КНУ ім. Т.
Шевченка. Гра розпочалася дуже стрімко. Перший
гол забив наш капітан команди Микита Тменов,
завдавши потужного удару з-за меж штрафного
майданчика. Наші футзалісти взяли ініціативу до
своїх рук, раз у раз створюючи небезпечні моменти
біля воріт суперника. І другий гол не змусив довго
себе чекати.
У другій половині зустрічі наші юнаки
продовжували контролювати гру. Наші нападники
розіграли ще кілька вдалих комбінацій, що
завершилися ефектними голами. У підсумку матч
закінчився з рахунком 5:0. Автори голів - Микита
Тменов і Руслан Савенко, які «розписалися» у

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НУХТ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

- професора кафедри економіки, обліку та
фінансів (0,5 ставки);
- старшого викладача кафедри переробки
м’яса та молока.
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