-

№1 (1145), січень 2017 р.

WWW.NUFT.EDU.UA

ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПІДСУМОВУЮЧИ
РІК 2016-Й
27 грудня відбулося останнє у 2016 році
засідання вченої ради університету, яке традиційно
розпочалося з урочистостей. Ректор університету
Анатолій Українець привітав членів вченої ради,
що відзначили дні народження між засіданнями,
та вручив відзнаки і дипломи про присвоєння
наукових ступенів.
Зокрема, нагрудним знаком «За академічні
заслуги» була нагороджена завідувач кафедри
технології оздоровчих продуктів Галина Сімахіна;
нагрудним знаком «Подяка ректора» – завідувач
кафедри машинобудування, стандартизації та
сертифікації обладнання Євгеній Штефан. Також
на засіданні відбулося вручення нагрудного
знака «За особливі заслуги перед Національним
університетом харчових технологій» президенту
Асоціації пакувальників України Валерію
Кривошею.
Диплом доктора наук за спеціальністю
«Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв»
ректор вручив Ірині Дубовкіній. Диплом кандидата
наук за цією ж спеціальністю – Ебіенфі Полу Дівені
Імомотімі. Диплом кандидата наук за спеціальністю
«Економіка та управління національним
господарством» – голові Асоціації «Укрвинпром»
Володимиру Кучеренку, та диплом кандидата наук
за спеціальністю «Технологія цукристих речовин
та продуктів бродіння» Ярославу Боярчуку. Члени
вченої ради привітали колег оплесками.
Після урочистостей ректор оголосив наказ про
часткові зміни у складі вченої ради – виведення
з її складу у зв’язку зі звільненням начальника
експлуатаційно-технічного відділу Олександра
Шкіля та введенням до її складу на підставі рішення
конференції трудового колективу начальника
Навчально-методичного управління Валерія
Виговського, начальника відділу кадрів Сергія
Беседу, завідувача кафедри фінансів Ладу Шірінян.
Далі засідання тривало відповідно до
насиченого порядку денного, першочерговими
питаннями якого були кадрові. Кандидатури

претендентів на заміщення вакантних посад
представила вчений секретар Наталія Ткачук.
Свої запитання претендентам задали: ректор
Анатолій Українець, завідувач кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських виробів
Володимир Ковбаса, начальник Навчальнометодичного управління Валерій Виговський.
До складу лічильної комісії увійшли: завідувач
кафедри обліку і аудиту Леонід Чернелевський,
начальник відділу кадрів Сергій Беседа, голова
студентського самоврядування університету
Наталія Ярош, голови студрад Навчальнонаукового інституту економіки і управління
Вікторія Мельниченко і факультету біотехнології та
екологічного контролю Валентин Моцар.
Стану виконання перспективного плану
розвитку університету у 2016 році присвятив свій
виступ перший проректор Володимир Яровий. До
його активного обговорення долучився ректор
університету Анатолій Українець. Були детально
проаналізовані заходи щодо удосконалення
системи управління університетом, підвищення
якості навчального процесу, ефективності науководослідного і виховного процесів, розширення
міжнародного співробітництва, розвитку матеріально-технічної бази, а також соціального захисту
працівників університету і студентів.
Про досвід запровадження в університеті
сертифікатних програм доповіла проректор з
науково-педагогічної та виховної роботи Лариса
Арсеньєва. Прокоментували почуте і надали свої
пропозиції перший проректор Володимир Яровий,
завідувач кафедри інтегрованих автоматизованих
систем управління Ігор Ельперін, завідувач
кафедри теплоенергетики та холодильної техніки
Сергій Василенко.
Був відзначений успішний досвід запровадження сертифікатних програм і надані рекомендації для їх подальшого удосконалення –
посилення практичної складової, введення різних
форм організації процесу – екскурсій, виїзних
занять на підприємствах, запрошення провідних
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фахівців-практиків до участі в програмах як
викладачів. Крім того, відокремлені структурні
підрозділи університету – коледжі висловили
побажання поширити навчання за сертифікатними
програмами й на них. Професор Арсеньєва також
представила кандидатури кращих студентів на
отримання стипендій Президента України, Кабінету
Міністрів України, Верховної Ради України, ректора
університету та іменних стипендій у ІІ-му семестрі
поточного навчального року.
Аналіз реалізації здійснив і запропонував
шляхи поліпшення роботи студентських англомовних проектів проректор з міжнародних зв’язків
та інтеграції Ярослав Засядько. Він же доповів
про реалізацію програм академічної мобільності.
Зазначені питання спонукали до виступів
ректора Анатолія Українця, завідувача кафедри
технології м’яса і м’ясних продуктів Людмилу
Пешук, завідувача кафедри теплоенергетики та
холодильної техніки Сергія Василенка і завідувача
кафедри менеджменту та адміністрування
Михайла Міненка.
Про фінансовий стан університету коротко
доповів проректор з навчально-виробничої
діяльності та розвитку Олександр Бессараб, який,
зокрема, зазначив, що в цілому фінансовий рік
був успішним для нашого колективу і відбувся
відповідно до затвердженого вченою радою
кошторису.
Наприкінці засідання ректор Анатолій
Українець щиро привітав присутніх із новорічними
і різдвяними святами, побажавши у новому році
всім членам нашого колективу міцного здоров’я,
миру, Божого благословення, наснаги і подальших
вагомих здобутків. Завершив засідання професор
кафедри теплоенергетики і холодильної техніки
Микола Прядко, який вже 39 років є членом
вченої ради нашого навчального закладу. Він
висловив вдячність ректорату від імені колективу
за самовіддану роботу на благо університету й
запевнив у підтримці колективом усіх ініціатив,
спрямованих на подальший розвиток вишу.

Доповідає
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ПІЗНАННЯ
НОВОГО
Наприкінці минулого навчального року
ректор університету Анатолій Українець виступив
із ініціативою започаткування в університеті
навчання за сертифікатними програмами.
Вивчивши досвід вишів, де подібні програми
вже працюють, наші фахівці внесли свої пропозиції
щодо впровадження такого досвіду у нашому
навчальному закладі. Перш за все було розроблене,
обговорене громадськістю та схвалене вченою
радою університету (протокол № 15 від 30 червня
2016 р.) Положення про сертифікатні програми
Національного університету харчових технологій.
Далі відповідно до Положення кафедри надали свої
пропозиції щодо започаткування короткострокових
(тривалістю до 40 годин) сертифікатних програм.
Зокрема, були розроблені 16 сертифікатних
програм – унікальних інноваційних авторських
курсів. Наприкінці вересня 2016 року усі
запропоновані програми були презентовані до
уваги широкого загалу їх розробниками-фахівцями
кафедр: експертизи харчових продуктів,
технології молока і молочних продуктів спільно
з кафедрою технології оздоровчих продуктів,
інформаційних систем, технології хлібопекарських
і кондитерських виробів, технології жирів і
парфумерно-косметичних продуктів, біотехнології
продуктів бродіння і виноробства, автоматизації
та інтелектуальних систем керування, маркетингу,
інтегрованих автоматизованих систем управління,
технології харчування та ресторанного бізнесу,
технології цукру і підготовки води, управління
персоналом та економки праці, біохімії та
екологічного контролю.
Варто зазначити, що навчання за сертифікатними програмами має ряд суттєвих переваг,
зокрема, вони не потребують попередньої
спецпідготовки; не мають вікових обмежень;

розраховані і на студентів (не обов’язково
профільних спеціальностей), і на практиківвиробничників, і на пересічних громадян, що
прагнуть розвиватися й самовдосконалюватися.
Вони сприяють розширенню професійних
компетенцій і власного кругозору, стають додатковим плюсом при працевлаштуванні. Тому їх
запровадження викликало значний інтерес.
Повноцінні групи (п’ять і більше слухачів)
були сформовані за наступними сертифікатними
програмами: «Впровадження систем управління
якістю і безпечністю на підприємствах харчової
промисловості» (22 слухача), «Експертиза та оцінка
коштовностей» (8 слухачів), «Професія сомельє
і науково-практичні основи дегустації вин та
алкогольних напоїв» (21 слухач), «Моделювання
та реінжинірінг бізнес-процесів» (14 слухачів),
«Косметологія» (13 слухачів), «Технологія
аюрведичних харчових продуктів» (15 слухачів),
«Технологія східних солодощів» (13 слухачів),
«Технології в ресторанному бізнесі» (15 слухачів),
«Сучасні технології водопідготовки» (15 слухачів).
Навчання розпочалося з початку жовтня
2016 року, тривало впродовж 10 тижнів і містило
як теоретичну, так і практичну складову. До
викладення матеріалу та його практичного
опанування запрошувалися не лише наші
викладачі, але й провідні фахівці галузей, відомі
науковці, представники бізнесових структур тощо.
Загалом підготовку за сертифікатними програмами
пройшли, успішно склали підсумковий іспит
(тестування) та отримали відповідні сертифікати
українською і англійською мовами 136 слухачів.
Серед них – 126 студенти нашого університету,
3 доценти НУХТ, 2 аспіранти та 2 доценти інших
вищих навчальних закладів і 3 представники
різних компаній та установ.

Сертифікатна програма
“Косметологія”
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Після завершення навчання серед випускників
програм було проведено on-line опитування, яке
дало такі результати:
- 100% тих, хто надав відповіді, вважають, що
отримали корисну для себе інформацію;
- 85% оцінили отримані послуги, як такі, що
відповідають їх очікуванням, 5% – як такі, що
перевищують їх очікування і 10% відповіли «могло
бути краще»;
- 25% хотіли б продовжувати підготовку за
напрямом своєї сертифікатної програми, 40%
не мають бажання у подальшому навчатися на
подібних програмах, 35% пропонують запровадити
нові сертифікатні програми за тематиками:
організація власного бізнесу; реклама; маркетинг;
екологія; іноземні мови; психологія тощо;
45% слухачів вважають прийнятним
проведення занять за сертифікатною програмою
у режимі 4 години на тиждень, 50% – 2 години
на тиждень, ще 5% готові займатися за обраною
програмою 6 годин на тиждень і навіть більше.
Опитані випускники сертифікатних програм
висловили побажання більше уваги приділяти
практичним аспектам, організовувати екскурсії або
виїзні практичні заняття на підприємствах галузі.
Значну зацікавленість навчання за сертифікатними програмами викликало у відокремлених
структурних підрозділах університету, керівництво
яких звернулося до ректорату з проханням
поширити цю практику й на їх підрозділи. Крім того,
проаналізувавши перший досвід впровадження
сертифікатних програм, кафедри висловили
готовність як продовжувати вже започатковані
курси, так і розробити нові, корисні й цікаві для
споживача. Тож навчанню за сертифікатними
програмами у НУХТ – бути!

Сертифікатна програма
“Технологія аюрведичних
харчових продуктів”
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КОНСОЛІДАЦІЯ УЧАСНИКІВ РИНКУ
13 грудня в університеті відбулося
спільне засідання Національного університету
харчових технологій, Української корпорації по
виноградарству і виноробній промисловості
«Укрвинпром», Асоціації сприяння гастрономічного
та винного туризму в Україні та Наукового центру
«Український інститут вина», у якому взяли
участь також представники Міністерства аграрної
політики та продовольства України та Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України. Поважне
представництво зібралося, щоб обговорити
перспективи розвитку формування культури
споживання вина в Україні, виробництва гарних
та якісних українських вин, а також підготовки
фахівців для цієї справи, розвитку гастрономічного
та винного туризму.
Відкрив засідання ректор нашого вишу,
професор Анатолій Українець, який тепло привітав
присутніх і, зокрема, зазначив: «Сьогодні ми
підбиваємо підсумки роботи, відзначаємо
найкращих і будуємо плани задля розвитку
виноробної галузі та гастрономічного і винного
туризму в Україні. Адже це - саме той простір,
який має необмежені можливості і перспективи
в нашій країні». Також він анонсував відкриття в
університеті дегустаційного залу – майданчика для
презентації якісних продуктів, і не лише винних,
бо окремо ректор розповів про принципово нову
магістерську програму, за якою розпочалася
підготовка в нашому виші з цього навчального
року, – «Технології аюрведичних харчових
продуктів».
Далі слово взяв начальник відділу
Мінагрополітики Віктор Костенко, який зупинився
на питаннях законодавчого регулювання діяльності
галузі. Тему продовжила заступник директора
Департаменту туризму і курортів Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України Віталіна
Мартиновська. Підсумкам роботи Української
корпорації по виноградарству і виноробній
промисловості «Укрвинпром» та результатам

останнього засідання Центральної дегустаційної
комісії (у якій, до речі, працюють і фахівці нашого
університету), що відбулося 16 листопада 2016
року, присвятив свою доповідь генеральний
директор корпорації Володимир Кучеренко. Він же
вручив відзнаки виробникам кращих вин України
2016 року за результатами засідання дегустаційної
комісії. Серед відзначених – торгові марки «Князь
Трубецький», «Золота амфора», «Інкерман»,
«Коблево», «Сандора» та ін.
Віце-президент Асоціації сприяння розвитку гастрономічного та винного туризму в
Україні Олена Мотузенко розповіла, що один
із пріоритетних напрямків роботи Асоціації –
міжнародний. Оскільки в нашій країні відчувається
певний інформаційний вакуум, зусилля Асоціації
спрямовані на трансфер інформаційних технологій,
концепцій, ознайомлення з регуляторними
актами, започаткування і розширення співпраці з
виробниками, освітніми і науковими установами.
Вона ж внесла кілька пропозицій щодо діяльності
Асоціації в найближчий час. Це, зокрема, підтримка
європейської Хартії винного туризму; участь у
конкурсі програми Еразмус+ (вже є згода на
спільну участь італійського, голландського та двох
грузинських вишів); робота з підготовки проекту
технічної допомоги (щорічний проект посольства
Японії).
Цікаві пропозиції прозвучали від голови
Всеукраїнської асоціації туроператорів Ігоря
Голубахи, зокрема, про впровадження своїх нових
стандартів, зрозумілих споживачу; виконавчого
директора Асоціації сприяння розвитку
гастрономічного та винного туризму в Україні,
завідувача кафедри туристичного та готельного
бізнесу нашого університету Дарії Басюк;
розробника напоїв, у т.ч. із нетрадиційної сировини,
співробітника Інституту садоводства УААН,
професора Олександра Литовченка, президента
Асоціації сомельє України Дмитра Сидоренка,
інших учасників зібрання. Багато говорили про

Доповідає В. Кучеренко

Виступає В. Мартиновська
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необхідність брендування українського вина, і
ректор Анатолій Українець запропонував залучити
до цієї роботи студентів нашого університету, що
навчаються за спеціальністю «Реклама і зв’язки з
громадськістю».
У жовтні 2016 року в університеті була
започаткована сертифікатна програма «Професія
сомельє та науково-практичні основи дегустації
вин та алкогольних напоїв», навчання за якою
тривало впродовж двох із половиною місяців
і завершилося напередодні засідання, тож,
користуючись нагодою, у рамках зібрання були
вручені сертифікати першим випускникам
програми.
Модератор програми, доцент кафедри
біотехнології продуктів бродіння і виноробства
нашого університету, доцент Марина Білько
коротко розповіла про суть сертифікатної
програми, теоретичний і практичний курси,
опановані її учасниками, привітала випускників
і вручила їм сертифікати. Натомість випускники,
серед яких і віце-президент Асоціації сприяння
розвитку гастрономічного та винного туризму в
Україні Олена Мотузенко і виконавчий директор
Асоціації Дарія Басюк, щиро подякували фахівцю
за насичене, цікаве й корисне навчання. Ректор
зазначив, що кращі випускники програми будуть
рекомендовані до поїздки для ознайомлення з
винними традиціями європейських країн.
Наостанок генеральний директор Української
корпорації по виноградарству і виноробній
промисловості «Укрвинпром» Володимир Кучеренко зазначив, що маючи таку підтримку в
особі потужного вищого навчального закладу,
де готують високоякісних профільних фахівців,
і особисто його ректора, та Асоціації сприяння
розвитку гастрономічного та винного туризму в
Україні, галузь просто приречена на успіх.
Завершилося засідання дегустацією вин
торгової марки «Чизай», одного з кращих виноробів України 2016 року.
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5-ЗІРКОВИЙ
МАЙСТЕРКЛАС
Нетрадиційні інноваційні форми проведення
навчального процесу давно стали невід’ємною
частиною освітньої діяльності нашого колективу.
Інтерактивні лекції, кейси, виїзні практичні та
лабораторні заняття на провідних підприємствах та
у наукових установах, майстер-класи й тренінги від
відомих фахівців – незмінно привертають увагу не
лише студентів, але й досвідчених педагогів.
На кафедрі технології харчування та
ресторанного бізнесу відбувся черговий майстерклас від провідного фахівця. Цього разу до студентів
завітав шеф-кухар 5-зіркового ексклюзивного
міні-готелю «Citadel Inn» (м. Львів), засновник,
ідейний натхненник і президент асоціації кухарів
«West Chef Group» Євгеній Сушко, який має досвід
роботи у кращих ресторанах Іспанії, Австрії, Чехії,
Італії. Зустріч була організована за сприяння
відповідального секретаря приймальної комісії
університету Ігоря Житнецького.
На початку зустрічі шеф коротко розповів
про діяльність асоціації «West Chef Group», яка
існує впродовж 7 років і має на меті розвиток
української кухні та підтримку обдарованої молоді,
й різнопланові фахові події, у яких її члени брали
участь протягом 2016 року. До речі, візит фахівця
до університету припав на Перший міжнародний
самміт шеф-поварів і рестораторів «Creative Chefs
Summit», який саме працював у Києві, й у якому
пан Євгеній брав участь разом із ще 400 колегами з
різних країн.
Далі майстер перейшов безпосередньо до
презентації технології «sous vide». Разом зі своїми

помічниками Михайлом і Юрієм шеф готував
судака на пюре з кольорової капусти і соусом із
чорноморської креветки, яловичі щоки на селері
з додаванням кави і базиліковим соусом, яловичу
вирізку у «золі» з карамелізованим буряком і
топінамбуром та соусом на основі темного пива
з родзинками і м’ясною основою і десерт, який
ще не готують ніде в Україні, й у його ресторані
почали готували лише за два тижні до майстеркласу – сливи, залиті вишневим соком, із солоною
карамеллю та «снігом» із замороженого йогурту і
шоколадною «землею».
Фахівець готував, супроводжуючи свої дії
детальними, цікавими, змістовними коментарями,
невимушено спілкуючись із аудиторією, влучно й
дотепно жартував, вміло налагодивши контакт із
присутніми та вичерпно відповідав на всі питання,
що виникали у студентів. Він розповів не лише
про технологію, за якою були приготовані майже
всі складові до блюд, але й про вдале поєднання
смаків, важливість вибору посуду, «родзинки»
вишуканого оформлення страв, про спеції, якими
користується, поділився деякими фірмовими
секретами, а також запевнив студентів, що залюбки
візьме бажаючих у свій ресторан на практику.
Присутні дізналися, яким чином м’ясну основу
для соусу шеф готував із бичих хвостів, що «зола»,
у якій готувалася яловича вирізка, зроблена
із зеленої частини порею, що сама вирізка за
технологією «sous vide» готувалася півтори години
при температурі 60 градусів, а яловичі щоки – 30
годин при температурі 82 градуси, що шоколадна
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«земля» – ніщо інше як бісквітні крихти вакумовані
і заморожені з горіхами, як були виготовлені
бурякові чіпси та ще багато цікавого.
Зауважимо, що все, що відбувалося в
лабораторії продукції ресторанного господарства,
як і завжди під час майстер-класів на кафедрі,
транслювалося на сусідні аудиторії, де комфортно
могли розміститися всі бажаючі долучитися до
світу високої кухні.
Завершився майстер-клас дегустацією
приготованих страв і питаннями-відповідями,
хоча їх було достатньо впродовж всього майстеркласу. Студентів цікаво буквально все – від ще
одного проекту Євгена – кондитерської «Шоко», де
готують круасани, 12 видів еклерів, торти, тістечка,
кенді бари тощо, до вартості у його ресторані
презентованих шефом на майстер-класі блюд.
Декан факультету готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу Віктор Доценко щиро
подякував гостям за змістовний і цікавий майстерклас, який став чудовим практичним доповненням
навчального процесу та вручив пам’ятні подарунки
на згадку про перебування в нашому університеті.
На завершення свого перебування в нашому
навчальному закладі шеф зустрівся з ректором
Анатолієм Українцем, першим проректором
Володимиром Яровим, проректором з науковопедагогічної та виховної роботи Ларисою
Арсеньєвою. Всі вони отримали нагоду також
продегустувати кулінарні шедеври гостей й
висловили вдячність за підтримку української
освіти та сподівання на подальшу співпрацю.
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ЧУДОВА НАГОДА
ДЛЯ ЗНАЙОМСТВА
8 грудня в університеті побував Надзвичайний
і Повноважний Посол Фінляндії в Україні Юга Іларі
Віртанен. Шанованого гостя зустрічали перший
проректор Володимир Яровий і проректор з
міжнародних зв’язків та інтеграції Ярослав
Засядько.
У ході зустрічі пан посол дізнався про історію
і сьогодення нашого навчального закладу, його
структуру, контингент студентів, вагомі наукові
здобутки, активну міжнародну діяльність,
організацію студентського дозвілля й потужний
спортивний комплекс із сучасним басейном,
де наші студенти можуть за своїм вибором
безкоштовно займатися у будь-яких секціях.
Надзвичайно зацікавився гість унікальною
магістерською програмою, започаткованою

в цьому навчальному році, – «Технології
аюрведичних харчових продуктів».
Сторони обговорили напрямки розвитку
співпраці, зокрема пан посол обіцяв сприяти у
започаткуванні співробітництва нашого вишу з
вищими навчальними закладами аналогічного
спрямування Фінської Республіки. Нагадаємо, що
наш університет вже має партнера у Фінляндії
– всесвітньовідому хлібопекарську компанію
«Лейпурін», за сприяння якої на кафедрі технології
хлібопекарських і кондитерських виробів два роки
назад була відкрита нова навчально-наукова
лабораторія, устаткована обладнанням фірми, й де
співробітники компанії проводять майстер-класи
для наших студентів і викладачів. Щодо дозвілля
студентства, то гість мав нагоду познайомитися

з творчим потенціалом нашої молоді, взявши
участь у святкування Дня факультету автоматизації
і комп’ютерних систем, де в його особі тепло
й щиро привітали народ Фінляндії з 99-ю
річницею незалежності Фінської Республіки, яка
відзначалася 6 грудня. Гостя вітали президент
товариства «Україна – Фінляндія» Борис Циганок,
проректор нашого університету Ярослав Засядько,
декан факультету автоматизації і комп’ютерних
систем Людмила Маноха. На свято також завітали
учні Скандинавської гімназії, які подарували
невеличку концертну програму фінською,
англійською й українською мовами. Музичне
вітання з національним українським колоритом
прозвучало від аспірантки університету Катерини
Осадчої, яка виконала «Ой, я знаю, що гріх маю».

ОЦІНИТИ НОВИЙ ПРОДУКТ
14 грудня кафедра технології молока і
молочних продуктів зустрічала гостей – на базі
кафедри відбулася перша публічна дегустація
нового продукту групи компаній «Молочний
альянс» – айрану.
Фахівці холдингу звернулися до широкого
загалу через соціальну мережу «Фейсбук» і
запросили до участі у дегустації, щоб визначитися,
в якому стандарті виробляти продукт. Участь
у дегустації взяли акціонери групи компаній
«Молочний альянс», спеціалісти ТМ «Яготинське»,
фахівці Навчально-наукового інституту харчових
технологій і, зокрема, кафедри технології молока
і молочних продуктів нашого університету,
незалежні експерти, пересічні громадяни,
представники ЗМІ. Ні їх суд були представлені три
зразки айрану, які презентували голова Наглядової
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ради групи компаній «Молочний альянс» Сергій
Вовченко і головний технолог холдингу Ольга
Степаненко.
Дегустатори оцінювали пропоновані зразки
за смаком, консистенцією, вмістом солі. Після
заповнення дегустаційних листів, вони мали змогу
прокоментувати свої враження від продукту.
Одним із дегустаторів виступила член спільноти
«Фейсбуку», багатодітна мама Юлія Кулюкіна,
яка віддає перевагу продукції ТМ «Яготинське»,
й була зацікавлена в ознайомленні з новими
продуктами. До речі, Юлія – випускниця нашого
вишу 1997 року за спеціальністю «Облік і аудит». До
обговорення долучилися перший заступник голови
Правління ПАТ «Перший інвестиційний банк» Ірина
Москаленко, бренд-директор холдингу «Молочний
альянс» Лілія Камінська, акціонер холдингу

Олександр Деркач, директор ПАТ «Яготинський
маслозавод» Олександр Сіренко (також наш
випускник), в.о. директора Навчально-наукового
інституту харчових технологій нашого університету
Оксана Кочубей-Литвиненко, доценти кафедри
технології молока і молочних продуктів Анастасія
Пухляк і Наталія Ющенко. Наші фахівці, зокрема
звернули увагу виробників на необхідність
вказання на етикетці товару вмісту іонів натрію,
оскільки він може суттєво впливати на самопочуття
споживачів із надмірним артеріальним тиском.
Маркетингова служба холдингу проаналізує
результати дегустації, аби підприємство,
врахувавши всі пропозиції незалежних експертів,
виробило оптимальний для споживачів продукт.
У подальших планах холдингу – виробництво
айрану з різноманітними наповнювачами.
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НАРОДЖЕННЯ ТРАДИЦІЇ
Одним із важливих напрямків діяльності колективу Центру доуніверситетської освіти для громадян України
та іноземних держав нашого університету є підтримання тісних контактів із загальноосвітніми навчальними
закладами країни. Фахівці Центру – часті гості у школах, ліцеях, гімназіях, де активно спілкуються не лише з
адміністрацією та викладачами, але, в першу чергу, з учнями та їх батьками, надаючи ґрунтовну інформацію
про наш навчальний заклад, роз’яснюючи переваги й умови навчання в ньому, перспективи працевлаштування
наших випускників, надаючи вичерпні відповіді на всі питання, які виникають у слухачів. Охоче запрошують
вони школярів відвідати університет, де продумано готуються до зустрічі, щоб організувати для гостей
якнайцікавішу програму. Постійно працюють спеціалісти над розширенням і поглибленням такої співпраці.
Тож, у грудні на базі університету відбувся
семінар «Удосконалення взаємодії в системі
освіти: загальноосвітній навчальний заклад
– доуніверситетська підготовка – вищий
навчальний заклад», до участі у якому були
запрошені вчителі загальноосвітніх навчальних
закладів Оболонського району м. Києва. Перше
знайомство з університетом розпочалося з цікавої
оглядової екскурсії, яку організувала методист
Центру доуніверситетської освіти Маргарита
Панасевич, а провела директор Центру Валентина
Кудіна. Гості побували на кафедрі технології
консервування, де їх буквально зачарувала своєю
розповіддю доцент кафедри Галина Бандуренко, на
кафедрі теоретичної механіки та ресурсоощадних
технологій, де поспілкувалися з асистентом
Ольгою Горчаковою, на кафедрі інтегрованих
автоматизованих систем управління, де особисто
завідувач кафедри Ігор Ельперін став їх гідом у
світ високих технологій, на кафедрі біотехнології
і мікробіології, доцент якої Світлана Задира
познайомила з діяльністю кафедри, що стоїть
біля витоків біотехнологічної освіти в Україні, та
на кафедрі технології харчування та ресторанного
бізнесу, з якою знайомила старший викладач
Інна Корнєва. У кожного підрозділу є безліч
своїх «родзинок», а їх співробітники – справжні
патріоти університету й ентузіасти своєї справи,
тому на кожній кафедрі затримувалися надовго,
отримуючи масу корисної й цікавої інформації, із
задоволенням спілкуючись, задаючи хвилюючі
питання.

Вже маючи уявлення про масштаби освітньої
й наукової діяльності нашого вишу та про
матеріально-технічне забезпечення навчального
процесу, гості зібралися на круглому столі, де мали
нагоду обговорити побачене, послухати виступи
представників інших підрозділів університету.
Фахівців із таким професіоналізмом, знанням
найменших нюансів і захопленням своєю
справою, як презентує саму ідеологію оздоровчого
харчування завідувач кафедри технології
оздоровчих продуктів Галина Сімахіна, важко
відшукати. Не дивно, що вчителі пройнялися її
ентузіазмом, особливо, коли Галина Олександрівна
запропонувала залучати до наукової роботи
з розроблення технологій принципово нових
функціональних продуктів їхніх старшокласників.
Надзвичайно красномовно розповів про навчання
на факультеті енергетики і енергоменеджменту
і перспективи працевлаштування випускників
заступник декана факультету Андрій Форсюк.
Вчителів не може не турбувати, як їх вихованці
складуть ЗНО, чи зможуть вдало вступити до
вищого навчального закладу, наскільки складно
їм буде адаптуватися до вимог вищої школи, тому
дуже доречним став виступ професора кафедри
вищої математики імені Володимира Можара Івана
Юрика, який роз’яснив вимоги до першокурсників і
на що потрібно звертати увагу старшокласникам.
Про спеціальності, за якими здійснюється
підготовка на їх кафедрах, і про особливості вступу
у 2017 році йшлося у виступах доцентів кафедр –
технології консервування Оксани Точкової і хімічної

На кафедрі
біотехнології і мікробіології
nuft.edu.uа - №1 (1145) січень 2017 р. - ПРОМІНЬ

технології та фізичної і колоїдної хімії; заступника
відповідального секретаря приймальної комісії
Олени Подобій.
Директор Центру доуніверситетської освіти
для громадян України та іноземних держав
Валентина Кудіна акцентувала увагу на взаємодії
загальноосвітніх навчальних закладів, структур,
що здійснюють доуніверситетську підготовку та
вищих навчальних закладів.
Також вона надала ґрунтовну інформацію
щодо роботи Центру, наголосивши, що триває набір
на 6-ти місячні підготовчі курси для підготовки
до ЗНО, підсумкової атестації та навчання в
університеті. Остання інформація викликала
неабиякий резонанс серед вчителів, які зможуть
довести її до відома своїх учнів.
У другій частині круглого столу слово
взяли гості. Вони активно пропонували шляхи
удосконалення взаємодії освітян (адже всі
ми робимо одну, спільну справу), ділилися
труднощами, з якими стикаються у повсякденній
роботі та досвідом їх подолання. Наприкінці
зустрічі гості поділилися враженнями від
знайомства з нашим навчальним закладом і
висловили подяку за насичене, цікаве, корисне й
приємне спілкування й гостинний прийом.
Такий захід відбувся вперше, але
зацікавленість і активність, які він викликав,
дають підстави сподіватися, що гостини в
нашому виші керівництва і викладацького складу
загальноосвітніх навчальних закладів стануть
новою доброю традицією.

На кафедрі інтегрованих
автоматизованих систем управління
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ЕКСКУРС У ВИСОКУ НАУКУ
Тісна співпраця колективу кафедри біотехнології і мікробіології з установами НАН України дає можливість
майбутнім біотехнологам зануритися у захоплюючий науковий світ. Зокрема, у рамках вивчення дисципліни
«Клітинна та генна інженерія» вони мають нагоду відвідати відділи сигнальних систем клітин, функціональної
геноміки, а також відділ білкової інженерії та біоінформатики Інституту молекулярної біології та генетики НАН
України. Тож наприкінці першого семестру старшокурсники вповні скористалися цією унікальною можливістю.
Першим на черзі був відділ сигнальних систем
клітин. На базі відділу функціонує дві лабораторії:
молекулярної фармакології та молекулярних
механізмів аутоімунних процесів. Загалом, робота
усього відділу зосереджена навколо вивчення
особливостей функціонування PІ3К/S6К-залежного
сигнального шляху в клітинах ссавців у нормі та в
разі патологій (злоякісна трансформація клітин),
а також ідентифікації та характеристики пухлиноасоційованих антигенів людини з використанням
SEREX (Sеrological identification of antigens by Recombinant Eхpression cloning) аналізу.
Як швидко стало зрозуміло завдяки вичерпним
поясненням наукового співробітника Світлани
Маланчук, сигнальні системи клітин, у загальному,
це набір механізмів, за допомогою яких клітина
переводить один тип сигналів в інший та координує
роботу систем, що відповідають за реакцію клітини.
Здатність клітин помітити та правильно відповісти
на зміни умов навколишнього середовища –
основа розвитку, регенерації тканини і імунітету,
також як і нормального гомеостазу тканини, а
помилки в сигнальних системах викликають такі
захворювання як рак, діабет, автоімунні хвороби.
Розуміння системи клітинних сигналів важливе для
створення штучних тканин і пересадження клітин
та органів.
На наступному занятті студенти відвідали
відділ функціональної геноміки. Наукові співробітники дуже просто та цікаво пояснили основні
наукові напрямки роботи відділу: роль адаптерих/
скаффолд білків у формуванні та регулюванні
мультибілкових комплексів у процесах ендоцитозу,
передачі сигналу, полімеризації актину, вірусних
інфекцій і функціонуванні нейронів; регуляцію
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експресії генів на рівні альтернативного сплайсингу;
ідентифікацію та характеристику генів, пов’язаних
із канцерогенезом (раком).
Робота, присвячена аналізу функцій генів,
на базі відділу не обмежується лише пасивним
порівнянням їх структур. Функціональний зміст
ідентифікованої послідовності з характерними
особливостями, притаманними гену аналізується і шляхом її модифікації теоретично
за допомогою 3D-моделювання та in vitro,
введення модифікованого варіанту в клітини
або піддослідних тварин і дослідження ефекту
варіації послідовності на властивості клітин або
тварин. Було цікаво дізнатися, що скаффодні
білки родини ITSN мають вирішальне значення
для початкового етапу клатрин-опосередкованого
ендоцитозу. Крім того, вони регулюють процеси
перебудови актинового цитоскелету, сигналінгу
і виживання клітин. Аномальна експресія гену
ITSN1, який розташований на 21-й хромосомі,
пов’язана з порушенням ендоцитозу у пацієнтів
із синдромом Дауна та хвороби Альцгеймера.
Дослідження співробітників відділу спрямовані на
визначення нових білків, які взаємодіють з ITSN
та їхнє функціональне значення, а також аналіз
механізмів посттрансляційного регулювання білків
ITSN.
Студенти одностайно зійшлися на думці, що
напрямок роботи відділу є дуже прогресивним,
адже, як і в геноміці патогенних бактерій,
відомості про функціональні властивості окремих
ділянок геномів вірусів служать основою для
молекулярного дизайну лікарських засобів,
ефективно пригнічують розмноження вірусу в
клітині. Останнім відділом, який випала честь

відвідати молодим біотехнологам, був відділ
білкової інженерії та біоінформатики. Екскурс у
білкову інженерію провів завідувач відділу, д.б.н.,
проф. Олександр Корнелюк. Вчений із гордістю
розповів про наукові здобутки відділу і своїх учнів,
що працюють на базі відділу, та щиро запрошував
цікавих до біоінформатики та конструювання
нових білків студентів кафедри БТМ приєднуватися
до команди відділу.
Відділ працює у двох основних наукових
напрямках: білкова інженерія та структурна
біоінформатика. Наразі співробітники відділу
займаються вивченням молекулярних механізмів
дії аміноацил-тРНК-синтетаз (APC) вищих
еукаріотів та ролі функціональної динаміки в
процесах білково-нуклеїнового впізнавання. У
дослідженнях використовуються методи білкової
інженерії, спрямовані на конструювання нових
білків із зміненими та унікальними властивостями.
Працівники відділу доступно розповіли про
особливості дослідження за допомогою
моделювання молекулярної динаміки тирозилтРНК-синтетази у межах експериментальної роботи
за допомогою комп’ютерних технологій.
Візит до даного відділу, радше, запам’ятався
завдяки саме Олександру Вікторовичу. Ця проста,
на перший погляд, та приємна у спілкуванні
людина справила на старшокурсників враження
не просто науковця, а інтелектуала, який знає
все, про що його не спитаєш. Його лекція про АРС
та можливості їх використання, про те як на базі
відділу колись вперше в Україні був створений
діагностикум проти пташиного грипу та розповіді
про досягнення відділу, змушують пишатися
нашою наукою.
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СТАЛЕ ЛІДЕРСТВО

Винахідницька діяльність – важлива складова
роботи кожного навчального закладу, оскільки є
одним із вагомих показників, що враховується
всіма без виключення рейтинговими системами,
у тому числі й ТОП-200. Цей напрям діяльності
завжди був одним із пріоритетних для нашого
університету, і як результат – постійне зростання
її показників і стале лідерство у престижних
національних рейтингах.
Державна служба інтелектуальної власності
України та Державне підприємство «Український
інститут інтелектуальної власності» (Укрпатент)
оприлюднили підсумки винахідницької активності
національних і закордонних установ і підприємств
за дев’ять місяців 2016 року. Надзвичайно
приємно, що наш колектив продовжує впевнено
утримувати перше місце в рейтингу. За даними
відділу економіки та статистики інтелектуальної
власності Укрпатенту найактивнішим серед

організацій МОН України, як і у попередні роки,
був Національний університет харчових технологій
– протягом звітного періоду подані 208 заявок на
винаходи і корисні моделі, або 10,3 % від загальної
кількості заявок, поданих заявниками цього
міністерства.
Зауважимо, що серед поданих заявок 81
винахід і корисна модель розроблені спільно зі
студентами. Загалом же, у 2016 році університетом
отримані 369 патентів України на винаходи та
корисні моделі, в тому числі у співавторстві зі
студентами – 203.
Крім того, були подані 8 заявок на реєстрацію
авторського права на твір, на 6 із яких одержані
відповідні свідоцтва (автори – професори
Ігор Ельперін, Антонелла Дорохович, Вікторія
Дорохович, аспіранти Володимир Полупан, Микола
Петренко). Найбільша винахідницька активність
відзначена на кафедрах: технології харчування та

ресторанного бізнесу, технології молока і молочних продуктів, експертизи харчових продуктів,
технології хлібопекарських і кондитерських виробів, технологічного обладнання та комп’ютерних
технологій проектування, технології м’яса і м’ясних
продуктів.
Найактивніше до винахідницької діяльності
долучилися: професори Віктор Доценко, Лариса
Арсеньєва, Григорій Гончаров, Василь Пасічний,
Людмила Пешук, доценти Андрій Гавриш,
Олександра Нєміріч, Оксана Кочубей-Литвиненко,
Наталія Ющенко, Оксана Петруша, Геннадій
Валіулін, Ірина Корецька, Олена Шидловська,
Віталій Пономаренко.
Вітаємо наших винахідників! Бажаємо і
надалі залишатися в авангарді науково-технічного
прогресу, творчою працею сприяти підвищенню
авторитету нашого університету!

ПИТАННЯ НАГАЛЬНОЇ ВАГИ

Питання підвищення енергоефективності
в господарському і комунальному комплексі
набуває усе більшої ваги. Використання відходів
деревини та вирощування енергетичних лісів
стає напрямком державної енергетичної
стратегії. На часі використання відходів харчових
підприємств, таких як на спиртозаводах – барда,
пивзаводах – дробина, що мають достатньо
високу теплоенергетичну цінність і дозволяють при
опалюванні замінювати до 70% енергоспоживання
підприємства.
Особлива увага приділяється розробленню
та науковому обґрунтуванню конструкції
твердопаливних котлів, які працюють на
альтернативному паливі. Так, наукові розробки
твердопаливних котлів, що працюють на сумішах
біомаси і торфу з сумішами некондиційного вугілля,
здійснюються спеціалістами кафедри теоретичної
механіки та ресурсоощадних технологій нашого
університету у рамках виконання двостороннього

договору «Дослідження суміші органічних
компонентів з торфом для використання в
твердопаливних котлах «Kalvis». За результатами
досліджень і в результаті співпраці з фірмою
«Волинь-Кальвіс» був відкритий досліднопромисловий енергетичний центр, в якому
працюють котли і виробляють теплову енергію з
різних видів біомаси.
У м. Ковель (Волинська обл.) на промисловому
полігоні ТОВ «Волинь-Калвіс» відбулося святкове
відкриття експериментально-дослідного енергетичного блоку продуктивністю 500 кВт модульного
типу для комунальної енергетики.
У пускових іспитах взяли участь представники
адміністрації Волинської області, фахівці фірми
«Калвіс» (м. Каунас, Литва), генеральний директор
ТОВ «Волинь-Калвіс» Анатолій Понікарчук,
генеральний директор ТОВ «ТМА» (м. Київ)
Володимир Кухар, завідувач кафедри теоретичної
механіки та ресурсоощадних технологій НУХТ,
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професор Олександр Серьогін, представники АНУ
України та промислових підприємств, зацікавлених
у впровадженні твердопаливних котлів нового
покоління.
Котел може працювати на біологічних відходах
харчових підприємств, деревообробних рештках
та інших паливних елементах, що мають вологість
до 50%. На даний момент комунальна енергетика
Львівської і Волинської областей отримала понад
100 енергетичних комплексів.
Науково-дослідні роботи у співпраці
ТОВ «Волинь-Калвіс», ТОВ «ТМА» та НУХТ
продовжуються в напрямку підготовки палив
із використанням процесів піролізу побутових
відходів, газифікації нестандартних сумішей
біомаси з торфом і вугіллям низької якості до
енерговикористання.
Г. Серпученко,
доцент кафедри теоретичної механіки та
ресурсоощадних технологій
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ЗАКОРДОННІ СТАЖУВАННЯ
У рамках проекту «Початкова реалізація
прискореного вилучення з обігу ГХФВ
(гідрохлорфторвуглеводнів) у регіоні країн із
перехідною економікою» Програми розвитку
Організації Об’єднаних Націй (UNDP) у м. Шпрінге
(Німеччина) відбулося навчання з питань
використання натуральних холодоагентів.
Від нашого університету у проекті брали участь
доценти кафедри теплоенергетики та холодильної
техніки Андрій Форсюк і Валерій Возний, який
є головою Громадської організації «Асоціація
холодильщиків України».
Також у навчанні взяли участь 13
представників із України, Білорусі, Узбекистану та
Таджикистану, які працюють у галузі виробництва
та використання штучного холоду і кондиціювання
повітря чи мають стосунок до підготовки фахівців
у цій царині, що дало можливість налагодити з ними дружні стосунки.

Навчання відбувалося у провідному спеціалізованому навчальному закладі – ПівнічноНімецькому коледжі холодильщиків (NKF).
Учасники мали можливість ознайомитися з
організацією та умовами навчання спеціалістів
галузі штучного холоду, лабораторною базою
закладу, методиками викладання, навчальними
програмами.
У ході семінарських занять слухачі
познайомилися із законодавчою базою країн
ЄС, екологічними та безпековими аспектами
використання холодильних агентів, правилами та
порядком роботи з природними холодильними
агентами, зокрема пропаном (R290). Окремо були
розглянуті можливості використання існуючого
холодильного обладнання у випадку заміни ГХФВ
на природні холодильні агенти. Теоретичні знання
були підкріплені практичними заняттями, під
час яких учасники здійснили збирання реальної

холодильної установки, що працювала на пропані,
опанували процедури із заміни холодильного
агента та відпрацювали методики безпечного
обслуговування та налагоджування.
Після завершення навчання був успішно
складений теоретичний та практичний іспит, за
результатами якого учасники отримали відповідні
сертифікати.
Отримані під час навчання інформація та
навички будуть використані для підготовки
фахівців спеціалізації «Холодильні машини і
установки», яких готує наш університет, і які в своїй
діяльності постійно мають справу з холодильними
агентами, та при викладанні сертифікатних
програм, що плануються до відкриття.
А. Форсюк,
доцент кафедри теплоенергетики
та холодильної техніки

КОМПЕТЕНЦІЇ ВИЩОГО ҐАТУНКУ
У Національному технічному університеті
України
«Київський
політехнічний
інститут ім. Ігоря Сікорського» на базі
кафедри прикладної гідроаеромеханіки і
механотроніки вперше в Україні відбувся
відкритий конкурс за програмою «Worldskills» у компетенції «мехатроніка», на якому
команда кафедри технічної механіки та
пакувальної техніки факультету інженерної
механіки та пакувальної техніки (ІМПТ)
нашого університету була представлена
студентами Борисом Михайликом і
Владиславом Якимчуком (керівник команди
– доцент Микола Якимчук).
Змагання тривали в два етапи. На першому
етапі змагань відбувся конкурсний відбір кращих
десяти команд, серед яких була і команда
факультету ІМПТ. На другому етапі конкурсу
команди продемонстрували вміння налагоджувати
та програмувати навчальні мехатронні технологічні
комплекси. За підсумками двох етапів конкурсу
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команда факультету ІМПТ посіла перше місце, і буде
представляти Україну у компетенції «мехатроніка»
на Всесвітній олімпіаді «WorldSkills International»,
яка відбудеться в Арабських Еміратах.
Після перемоги команди розпочалася активна
підготовка до участі в олімпіаді. Перше тренування
відбулося за участю експерта з мехатроніки «WorldSkills Norway» Ханса Рінда. Ханс Рінд із командою
Норвегії неодноразово брав участь у «WorldSkills
International», тому підготував завдання для нашої
команди, що відповідають міжнародному рівню.
У процесі підготовки студенти вирішили одну
із задач Всесвітньої олімпіади на мехатронній
станції MPS «Виділення заготовок». Норвезький
фахівець відзначив, що команда студентів
показала хороший рівень підготовки в монтажі,
переналагодженні та програмуванні мехатронних
станцій.
Підготовка до якнайкращої презентації
нашої країни на міжнародному рівні триває, тож
побажаємо нашим студентам успіху!
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ДО СЛАВНОГО
ЮВІЛЕЮ!
На початку січня нового 2017 року (4 січня)
Анатолію Івановичу Соколенку, завідувачеві
кафедри технічної механіки і пакувальної техніки,
доктору технічних наук, професору, заслуженому
працівникові науки і техніки України, лауреату
Державної премії України в галузі науки і техніки
виповнилося 75 років.
Життєвий шлях Анатолія Івановича відзначається (загальний стаж науково-педагогічної
роботи – 44 роки) наполегливою працею на всіх
його етапах і неабиякими досягненнями в галузі
науки і техніки. З молодих років і по сьогодні
діяльність його тісно пов’язана з харчовою
промисловістю.
Народився Соколенко А.І. холодною зимовою
порою на самому початку буремного 1942 р. на
Донбасі (м. Димитрів). Після закінчення середньої
школи вищу освіту отримав спочатку в Київському харчовому технікумі (закінчив у 1960 р.), а згодом, попрацювавши механіком на Артемівському
(нині Бахмутівському) заводі шампанських вин і
відслуживши в лавах армії (механіком з планера
літака і двигуна в авіації Військово-Морського
флоту), з 1964 по 1969 рр. пройшовши навчання
в Київському технологічному інституті харчової
промисловості (КТІХП). У цьому ж інституті вже в
1973 р. захистив дисертацію на здобуття наукового
ступеня кандидата технічних наук.
Вчене звання доцента по кафедрі деталі
машин отримав у 1982 р. На той час на кафедрі

вже повністю сформувався і активно розвивався
науковий напрямок із пакування харчових
продуктів, дієвим учасником цього процесу був
і Анатолій Іванович. Результат – захист у 1988
році дисертації “Розроблення методів розрахунку
обладнання транспортно-технологічних систем
склотарної продукції харчових виробництв” на
здобуття наукового ступеня доктора технічних
наук.
У 1990 р. йому було присвоєне вчене
звання професора. Починаючи від 2002 року, і
по сьогодні Анатолій Іванович очолює кафедру
технічної механіки і пакувальної техніки (раніше
– деталі машин). Під його керівництвом авторитет
кафедри як школи фахівців із пакування харчових
продуктів серед наукового загалу досяг свого
апогею. Достатньо сказати, що на кафедрі
наразі викладається 45 навчальних дисциплін,
переважна більшість із яких пов’язана з
обладнанням і технологіями пакування харчових
продуктів. За час його наукової діяльності та під
його керівництвом пройшли школу 17 аспірантів,
які успішно захистили кандидатські дисертації, та
два докторанти.
На сьогодні в активі Анатолія Івановича
– близько 400 наукових і науково-методичних
публікацій. Серед них 24 – це монографії,
підручники та навчальні посібники. Зареєстровані
205 документів із винахідництва, серед яких – 50
авторських свідоцтв СРСР, 158 патентів України,
а також патенти США, Великобританії, Данії,
Німеччини.
До розробок, виконаних під керівництвом
та за безпосередньої участі науковця, зокрема,
належать: поставлені на серійне виробництво
дріжджовирощувальний апарат ВД2А-100,
пристрої для вкладання склотарної продукції в таруобладнання ОЗП-18, ОЗП-30, ОЗП-30Р, технологічні
лінії для формування і розформування масивів
виробництв, обладнання для розвантажування
транспортних одиниць тощо.
За плідну наукову діяльність А.І. Соколенку
указом Президента України у 2007 р. присвоєне
звання “Заслужений працівник науки і техніки
України”, а у 2012 р. він у складі творчого колективу
отримав Державну премію України в галузі науки
і техніки. Талановитий і висококваліфікований
науковець, винахідник, педагог, Анатолій Іванович,
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поєднує в собі талант та вміння керівника такого
непростого підрозділу, як випускова кафедра
технічної механіки і пакувальної техніки, яка
налічує 16 осіб профпедперсоналу.
Делікатний, вдумливий, чуйний керівник,
вмілий, ініціативний організатор, невтомний
працівник, він і у свої достатньо зрілі роки не
збавляє темпу своєї діяльності і є чудовим зразком
того, як треба ставитися до своїх обов’язків. Це –
справжній наставник як для викладачів, так і для
аспірантів і студентів.
Колектив кафедри від щирого серця вітає
Анатолія Івановича зі знаковим ювілеєм, бажає
йому міцного здоров’я, наснаги, фізичного і
творчого довголіття, миру і злагоди в душі і у
повсякденності.
Адміністрація, викладачі, співробітники та
студенти приєднуються до всіх щирих, теплих
побажань, що прозвучали на честь Анатолія
Івановича.
Шановний наш ювіляре! Своєю невтомною
працею, високим професіоналізмом, наполегливістю, талантом й мудрістю, почуттям
відповідальності Ви здобули заслужений
авторитет серед освітян, колег, студентів.
Нехай Ваша фаховість і гуманність, життєві
знання і досвід, доброта і людяність й надалі
сприяють Вам. Творчого неспокою, ще більше
вдячних учнів і усіляких гараздів Вам, шановний
Анатолію Івановичу! Многії літа!

Один із останніх патентів
науковця (грудень 2016 р.)
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ВІТАЄМО!
Галина Денисівна Гуменюк, професор кафедри
експертизи харчових продуктів
Іван Федорович Цабілєв, провідний інженер
експлуатаційно-технічного відділу
Олексій Вікторович Данько, старший викладач
кафедри електропостачання і енергоменеджменту
Валентина Михайлівна Небильцова, доцент
кафедри обліку і аудиту
Анатолій Іванович Соколенко, завідувач
кафедри технічної механіки і пакувальної техніки

У розпалі зима – віхоли, снігові заметілі, крижані візерунки на вікнах й химерні бурульки, ясні
морозні дні, коли вийшовши на прогулянку, глибоко вдихаєш морозне повітря, насолоджуючись
сніжинками, що кружляють навколо. У самісіньку середину цієї чарівної пори, у січні, свої
ювілеї відзначають наші колеги:

Антон Миколайович Сільвестров, професор
кафедри інформаційних систем
Віра Гаврилівна Юрчак, професор кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Віра Іванівна Неверовська,
швейцар
студентського містечка
Тетяна Максимівна Слободчикова, кухар 5-го
розряду студентської їдальні
Оксана Анатоліївна Козяревич, прибиральниця
студентського містечка

Ольга Олексіївна Лівицька, старший
лаборант кафедри технології хлібопекарських і
кондитерських виробів
Тетяна Миколаївна Лисенко, заступник
головного бухгалтера
Дорогі ювіляри! Прийміть щирі вітання від
усього колективу нашого університету! Нехай доля
незмінно буде прихильною до вас, небо – мирним,
життя – щасливим, стосунки з близькими –
гармонійними.

Після завершення фінального матчу відбулася
урочиста церемонія нагородження переможців.
Присутніх тепло привітав проректор університету
Віктор Сташейко. Він, зокрема, передав вітання від
ректора Анатолія Українця й запевнив, що традиція
проводити турнір буде продовжуватися, й будьякі студентські ініціативи щодо занять спортом і
фізичною культурою чи організації змагань завжди
знаходитимуть підтримку у керівництва нашого
навчального закладу. Далі вручили нагороди.
Розпочали з грамот, якими були відзначені
команди всіх факультетів-учасників турніру.

Крім медалей командам, що посіли перше,
друге і третє місця, та головного трофею змагань
– Кубка ректора, були вручені нагороди кращому
гравцю, кращому бомбардиру, кращому воротарю
і за кращий гол турніру. Кращим гравцем турніру
став Микита Тменов (ННІ ХТ), кращий бомбардир
– Артем Кучинський (ННІ ЕіУ), кращий воротар –
другий рік поспіль Максим Дядюнець (ННІ ЕіУ),
кращий гол – Олександр Шаповаленко (факультет
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу).
Вітаємо переможців!

ЗОЛОТИЙ
М’ЯЧ

Однією з добрих спортивних традицій нашого
університету стало завершення календарного року
загальноуніверситетським турніром із футзалу
«Кубок ректора».
Цього річ за третє місце зійшлися у поєдинку
команди факультетів інженерної механіки та
пакувальної техніки (ІМПТ) та біотехнології
та екологічного контролю (БТЕК). Гра вийшла
видовищною і результативною – з рахунком 6:2
перемогли й стали бронзовими призерами турніру
команда факультету ІМПТ.
У запеклому двобої за «золото» й «срібло»
зустрілися команди Навчально-наукових інститутів
– економіки і управління (ННІ ЕіУ) й харчових
технологій (ННІ ХТ). Фінальна гра тримала
вболівальників обох команд у напрузі до останніх
хвилин – гострі передачі, простріли – гравці не
давали перепочинку ні супернику, ні собі. Та цього
дня Фортуна, вочевидь, була на боці економістів й
допомогла їм отримати впевнену перемогу 4:0.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ

- директора (кандидата наук) Кам’янецьПодільського коледжу харчової промисловості
НУХТ.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі,
подають такі документи: заяву, заповнений
особовий листок з обліку кадрів у письмовому
@ “Промінь”
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вигляді, анкету-резюме в друкованому та
електронному вигляді, засвідчені згідно з
вимогами чинного законодавства України
копії документів про повну вищу освіту,
наукові ступені, вчені звання, копію паспорта
громадянина України, список наукових праць,
згоду на оброблення персональних даних,
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документи, які підтверджують підвищення
кваліфікації протягом останніх п’яти років.
Термін подання заяв - один місяць від
дня опублікування оголошення.
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