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ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ
ТЕХНОЛОГІЙ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ШИРОКЕ КОЛО ПИТАНЬ

25 травня відбулося планове засідання
вченої ради університету. Розпочав його перший
проректор Володимир Яровий, від колективу
нашого вишу привітавши ректора Анатолія
Українця з нагородженням його орденом «За
заслуги» І ступеня.
Далі, за усталеною традицією, ректор розпочав
засідання з вітання членів ради, що відсвяткували
дні народження між засіданнями та оголосив
накази про часткові зміни у складі вченої ради –
виведення зі складу ради в.о. головного бухгалтера
Любові Журавльової у зв’язку із кадровими
змінами та введення до складу ради в.о. головного
бухгалтера Наталії Мукоїд, а також про виведення
у зв’язку з переобранням зі складу ради голів
студентського самоврядування інститутів і
факультетів та введення щойно обраних голів
студрад.
Першими відповідно до порядку денного
розглянули кадрові питання. Кандидатури претендентів на заміщення вакантних посад представила
вчений секретар Наталія Ткачук. Лічильну
комісію обрали у складі завідувача кафедри
теплоенергетики і холодильної техніки, професора
Сергія Василенка, помічника проректора Олени
Негоди, голови студентської ради університету
Наталії Ярош та голів студрад факультетів
Олександра Висоцького і Олени Цишек.
Доповідь начальника відділу дистанційного
навчання, доцента Оксани Петруші була присвячена стану підготовки лекційних, лабораторних
і практичних курсів із дистанційної освіти для
студентів заочної форми навчання. Вона навела
дані щодо наповнення електронних навчальних
курсів дисциплін по кожному інституту і факультету,
назвала кафедри, які повністю завершили
наповнення. На вчену раду були запрошені
викладачі, які досі не виконали наповнення
електронних курсів по своїх дисциплінах, й
вчена рада заслухала їх пояснення щодо причин
невиконання. Вчена рада прийняла рішення про
покладення відповідальності за своєчасність і,

головне, якість наповнення електронних курсів
на випускові кафедри. Володимир Яровий
проінформував про стан забезпечення підготовки
фахівців навчальною та навчально-методичною
літературою. Доповідач детально проаналізував
результати виконання плану підготовки та видання
навчальної і навчально-методичної літератури
усіма факультетами й інститутами.
Про виховну роботу в університеті доповіла
помічник проректора з науково-педагогічної та
виховної роботи, доцент Ксенія Науменко. Це
питання викликало жваве обговорення, зокрема,
члени ради висловили занепокоєння станом
відвідування студентами пар. Оскільки пропозицій
до проекту рішення не прозвучало, було вирішено
перенести розгляд цього питання на наступну раду.
Наступним питанням, розглянутим вченою
радою, були структурні зміни в університеті. Про
них доповіли перший проректор Володимир
Яровий, який проанансував створення Центру
моніторингу, координації та забезпечення
діяльності навчального комплексу університету
й повідомив, що виконання обов’язків з
організації Центру покладене на доцента Ігоря
Житнецького, і проректор з науково-педагогічної
та виховної роботи Лариса Арсеньєва, яка внесла
пропозиції об’єднати з 1 липня цього року

кафедри електротехніки та електропостачання та
енергоменеджменту у кафедру електропостачання
та енергоменеджменту, а також перейменувати
кафедру технічної механіки і пакувальної техніки
на кафедру мехатроніки та пакувальної техніки.
Остання також внесла пропозицію присвоїти ім’я
академіка Івана Гулого Навчально-науковому
інженерно-технічному інституту (розпочне функціонувати з 1 липня 2017 року) та імені ректора
КТІХП у 1947-1962 рр. Петра Федорова аудиторії
А-544. Активно обговоривши, вчена рада підтримала ці пропозиції.
Наприкінці засідання вчена рада розглянула
поточні питання: внесення змін до Положення про
нормування робочого часу, внесення пропозиції
зборам трудового колективу щодо змін до
Статуту університету, організацію відпочинку
співробітників та студентів, а також звіт про
стажування у Індії доцента кафедри технології
харчування та ресторанного бізнесу Олександри
Нєміріч.
Завершилося засідання сумною звісткою,
ректор повідомив про те, що цього дня пішов
із життя професор кафедри машин і апаратів
харчових та фармацевтичних виробництв Віталій
Таран. Вчена рада вшанувала пам’ять колеги
хвилиною мовчання.

НЕМАЄ МЕЖ ПІЗНАННЮ

7 червня відбулося вручення
сертифікатів випускникам сертифікатних
програм «Професія сомельє і науковопрактичні основи дегустації вин та
алкогольних напоїв», «Технології в
ресторанному бізнесі» та «Розроблення
програмного забезпечення мовою Java».
Протягом 10 тижнів на слухачів
сертифікатних програм чекали лекційні,
практичні, лабораторні заняття у формі
семінарів, ділових і рольових ігор,
розв’язання кейсів, ситуаційних завдань з
індивідуальним підходом до кожного. За
результатами підсумкового тестування всі
слухачі показали високий рівень засвоєння
матеріалу, що засвідчують отримані
сертифікати. Вони змогли, хто поглибити,
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а хто опанувати, як то кажуть, «з нуля»
професійні компетенції, розширили
власний кругозір, й отримали додатковий
плюс при працевлаштуванні.
Випускників програм тепло привітали
проректор з науково-педагогічної та
виховної роботи Лариса Арсеньєва,
розробники, організатори і лектори
програм – доцент кафедри біотехнології
продуктів бродіння і виноробства Марина
Білько, завідувач кафедри технології
харчування та ресторанного бізнесу,
доцент Оксана Арпуль і доцент цієї ж
кафедри Тетяна Сильчук, завідувач
кафедри інформатики, доцент Сергій
Грибков.

nuft.edu.uа - №6 (1150) червень 2017 р - ПРОМІНЬ

КРАЩИХ ВИЗНАЧАЄ КОНКУРС

Традиційно, кожного року кафедра технології
хлібопекарських і кондитерських виробів за підтримки дирекції Навчально-наукового інституту
харчових технологій (ННІХТ), ректорату і ПАТ
«Київхліб» проводить конкурси «Кращий технолог
хлібопекарського і кондитерського виробництв»
серед студентів четвертого курсу ННІХТ та «Кращий
технік-технолог хлібопекарського і кондитерського
виробництв» серед студентів коледжів НУХТ
професійного спрямування «Технології хліба,
кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів». Цей рік не став виключенням і
студенти знову мали можливість взяти участь у
конкурсі.
Для студентів четвертого курсу ННІХТ
конкурс складався з двох етапів. На першому
етапі (теоретичному) студенти вирішували три
завдання, пов’язані з фаховими дисциплінами.
Переможці першого етапу взяли участь у другому
етапі конкурсу (практичному), який відбувся
у виробничих цехах №7 та №9 ПАТ «Київхліб».
У виробничих умовах учасники вирішували
ситуаційні та розрахункові задачі, складені фахівцями галузі.
За сумою балів першого та другого турів
конкурсу переможцями в галузі хлібопекарського
виробництва стали: Ірина Гмиря (1 місце), Ганна
Бережна (2 місце), Катерина Іваннік (2 місце),
Катерина Котляр (3 місце), а в галузі кондитерського
виробництва – Сніжана Єрмакова (1 місце), Ірина
Андрущук (2 місце), Ірина Денисенко (2 місце),
Анна Новіцька (3 місце).
Професор кафедри технології хлібопекарських
і кондитерських виробів Віра Дробот і доцент

кафедри Лариса Михонік поздоровили переможців
та вручили їм грамоти і цінні подарунки.
Для студентів коледжів НУХТ конкурс складався з трьох етапів. На першому етапі випробувань
учасники мали підтвердити теоретичні знання
з технологій і продемонструвати вміння у приготуванні бісквіту (за традиційною технологією) та
батону. Цей етап відбувся в пекарському центрі
фінської компанії «Лейпурін».
На другому етапі учасники продемонстрували
домашнє завдання. Конкурсанти розповіли
про традиції виробництва найвідоміших тортів
світу та представили виготовлені власноруч
торти (французький – «Opera», італійський
– «Tiramisu», німецький – «Schwarzwald» та
український – «Київський торт»). Домашнє
завдання оцінювали за ґрунтовністю представленої
доповіді та результатами дегустації виробів.
Членами конкурсної комісії другого етапу були
завідувач кафедри технології хлібопекарських
і кондитерських виробів Володимир Ковбаса,
професори Віра Юрчак і Вікторія Дорохович,
доценти Лариса Михонік, Наталія Фалендиш та
Анна Грищенко.
Третій етап конкурсу полягав у вирішенні
теоретичних письмових завдань із технології
хлібопекарського і кондитерського виробництва.
Корисною для конкурсантів стала екскурсія до
виробничого цеху №7 ПАТ «Київхліб», де вони мали
можливість побачити сучасні лінії виробництва
хліба, сухарних, бараночних виробів та пряників і
поглибити свої знання з технології їх виготовлення.
За підсумками конкурсу всі учасники показали
високі результати, тому кількість набраних балів
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відрізнялася незначно. Директор Навчальнонаукового інституту харчових технологій Оксана
Кочубей-Литвиненко та завідувач кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських виробів Володимир Ковбаса нагородили учасників
конкурсу дипломами та грамотами за перемогу у
номінаціях:
– «Високий рівень теоретичної і практичної підготовки та краще домашнє завдання» – студентів Смілянського коледжу харчових технологій
Вікторію Косенко та Юлію Писаренко; студентів
Сумського коледжу харчової промисловості
Вікторію Ткаченко та Марину Панікар;
– «Високий рівень практичної підготовки» –
студентку Кам’янець-Подільського коледжу
харчової промисловості Ольгу Качанюк;
– «Високий рівень теоретичної і практичної
підготовки» - студентку Кам’янець-Подільського
коледжу харчової промисловості Альону Романову;
– «Краще домашнє завдання та найяскравіша
презентація» - студентів Київського коледжу
ресторанного господарства Анну Шульгу та Марію
Польських. Приємним додатком до нагород стали
комплекти навчальної літератури, подаровані всім
учасникам конкурсу.
Конкурсна комісія відзначила також керівників
студентів – викладачів Тетяну Федорову, Людмилу
Черниш, Оксану Шуляк, Наталію Павельчук,
Валентину Заславну та побажала усім творчих
успіхів.
А.М.Грищенко, Л.А.Михонік, Н.О.Фалендиш,
доценти кафедри технології хлібопекарських і
кондитерських виробів
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ВРАЖАЮЧІ НАУКОВІ ЗДОБУТКИ МОЛОДІ

Із метою підвищення якості підготовки
кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої
студентської молоді і створення умов для її
творчого зростання щорічно на базі вищих
навчальних закладів, визначених Міністерством
освіти і науки України, проводяться всеукраїнські
конкурси студентських наукових робіт і
всеукраїнські студентські олімпіади з різних
дисциплін та спеціальностей.
Їх активним учасником традиційно є творча
молодь нашого університету, яка незмінно вражає
високим рівнем своїх виступів, здобуваючи
призові місця й поповнюючи скарбничку
нагород університету та свій особистий рейтинг
престижними відзнаками.
Неодноразово наш виш приймав ІІ етап
інтелектуальних перегонів за спеціальностями
«Харчові технології», «Біотехнологія», «Готельноресторанна справа» тощо, організовуючи та
проводячи їх, за свідченнями учасників, на
найвищому рівні. А цього року вперше отримав
право приймати ще й ІІ етап Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності «Туризм».
Не порушили традицію переможної участі у
наукових змаганнях наші студенти і цього року,
радуючи розмаїттям своїх нагород.
Тріумфальну ходу розпочала магістр
спеціальності «Туризм» Марина Опалько, яка
у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт за напрямом «Туризм», що
відбувся на базі Львівського інституту економіки і
туризму, посіла 1 місце із науковим дослідженням
«Автоматизація
управління
туристичним
підприємством». До слова, наша студентка стала
кращою з-поміж 79 конкурентів із усіх регіонів
України.
На високому рівні у ІІ турі Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових робіт за напрямом
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«Готельно-ресторанна справа» свій доробок
представила Таміла Лаленко, яка досліджувала
використання нетрадиційної сировини у технології
приготування білого соусу під керівництвом
доцента кафедри технології харчування та
ресторанного бізнесу Ірини Корецької. До речі,
робота виконана на базі Національного ботанічного
саду ім. Миколи Гришка. Актуальність і практична
цінність дослідження, а також глибоке володіння
матеріалом, принесли їй 2 місце й Диплом ІІ
ступеню.
Гідна презентація Ольгою Гудименко
основних положень наукової роботи «Стратегічний
управлінський облік виробничих запасів:
інтеграція методів» увінчалася 2 місцем у ІІ турі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт у галузі науки «Бухгалтерський облік, аналіз
та аудит» (науковий керівник – доцент кафедри
обліку і аудиту Ірина Колос). Вагомий результат,
враховуючи, що на конкурс були подані 139
студентських наукових робіт!
Студенти кафедри біотехнології та мікробіології
Євген Марченко, Павло Голубєв і Руслана Кочерга
взяли участь у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з біологічних наук,
що відбувся на базі Інституту біології, хімії
та біоресурсів Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича. Руслана
Кочерга увійшла до числа переможців і була
нагороджена Диплом ІІІ ступеня, а Євген Харченко
та Павло Голубєв отримали дипломи за активну
участь.
Четвертокурсниця спеціальності «Хімічні
технології харчових добавок та косметичних
засобів» Жанетта Бахмут з конкурсною роботою
«Отримання косметичних емульсій з ланоліном
та дослідження їх фізико-хімічних та реологічних
властивостей» (науковий керівник – к.т.н., доцент

Наталія Сабадаш) представила наш університет
на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт за спеціальністю «Хімічні технології
та інженерія» та посіла 2 місце. Важливим
доповненням її роботи були наукові дослідження
в області ферментативного очищення як самого
ланоліну, підвищення його якісних показників, так
і очищення стічних вовномийних вод від жирової
фракції перед скидом до водойм, що вкрай
актуально для покращення екологічного стану
країни.
Члени журі схвально оцінили представлені
дослідні зразки емульсійних кремів, випробувавши
їх на собі, та відзначили наукову роботу Жанетти
Дипломом ІІ ступеня.
Плідно розпочалася наукова весна 2017 для
студенток кафедри економіки і права Анастасії
Іванченко та Олени Гудими, які продемонстрували
свою конкурентоспроможність у ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт за напрямом «Економіка та управління
підприємствами», виборовши ІІ та ІІІ місце (наукові
керівники – к.е.н., доценти Юлія Левченко та
Наталія Слободян).
У ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт зі спеціальності «Біотехнологія»
НУХТ представляла команда кафедри біотехнології
і мікробіології. Катерина Зусько та Катерина
Покойовець були відзначені дипломом І ступеня,
Андрій Вороненко – дипломом ІІ ступеня, а Ганна
Пономаренко – дипломом ІІІ ступеня. Віктор
Борцюх і Дмитро Косий отримали дипломи за
високий рівень презентації наукової роботи, а
Євген Харченко та Павло Голубєв – дипломи за
найкраще розкриття актуальної теми.
Зауважимо, що Катерина Зусько та Катерина
Покойовець доповіли про використання їстівних
плівок і покриттів у харчовій промисловості й
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підійшли до захисту роботи ще й творчо, надавши
членам комісії короткий опис своєї роботи у вигляді
буклету та представивши предмет їх науковопрактичної діяльності – хліб, покритий їстівною
бактерицидною плівкою з діоксиду титану.
У секції «Технологія машинобудування» ІІ
туру Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з групи спеціальностей
«Машинознавство» презентував свою наукову
роботу, виконану під керівництвом професора
кафедри машинобудування, стандартизації та
сертифікації обладнання Олександра Литвиненка,
студент факультету інженерної механіки та
пакувальної техніки Орест Синільник. Високий
рівень дослідження й впевнений захист принесли
студентові 3 місце й Диплом ІІІ ступеня.
Магістр Катерина Соловей зі вкрай актуальною
за сучасних умов ведення бізнесу роботою
«Податкова дерегуляція та спрощення умов
господарювання» (науковий керівник – доцент
кафедри фінансів Наталія Климаш) виборола
2 місце у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт зі спеціальності
«Гроші, фінанси і кредит».
Серед близько 100 претендентів ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з напряму «Харчова промисловість та
переробка сільськогосподарської продукції» 1
місце виборов студент Навчально-наукового
інституту харчових технологій НУХТ В’ячеслав
Казміришен із роботою «Дослідження способів
виготовлення безглютенових макаронних виробів
з кукурудзяного борошна» (науковий керівник –
професор кафедри технології хлібопекарських і
кондитерських виробів Віра Юрчак).
Студентки кафедри біотехнології продуктів
бродіння і виноробства Аліна Ковч і Анна
Гребінь стали бронзовими призерками ІІ етапу
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт, а Анастасія Ліщук – виборола 3 місце у ІІ
етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за
напрямом «Харчові технології та інженерія».
Студентів готували доценти кафедри біотехнології
продуктів бродіння Анатолій Куц і Борис Хіврич.
Із Дипломом ІІ ступеня повернулася з ІІ
етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Технології в ресторанному
господарстві» магістрант Катерина Левкун.
Третьокурсники факультету інженерної
механіки та пакувальної техніки гідно представили

наш університет і показали високий рівень
підготовки у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади
із
професійно-орієнтованої
дисципліни
«Взаємозамінність, стандартизація та технічні
вимірювання». Іван Лихван виборов 3 місце,
Андрій Бондарчук відзначений грамотою за
високий рівень теоретичних знань, а Максим
Зубенко – за високий рівень теоретичних знань під
час тестування на ПЕОМ.
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
з напряму «Готельно-ресторанна справа» і зі
спеціальності «Готельна і ресторанна справа»
серед студентів освітніх рівнів «бакалавр» і
«магістр» відповідно студентка кафедри технології
харчування та ресторанного бізнесу Христина
Пашко здобула перемогу у номінації «Високий
рівень знань менеджменту освіти» серед
бакалаврів, а магістрант Сергій Шевченко виборов
ІІ місце.
Студенти-фінансисти взяли участь у ІІ
турі всеукраїнських студентських олімпіад із
п’яти дисциплін і показали високі результати:
з дисципліни «Фінансовий менеджмент»
(м. Луцьк): Світлана Геник – Диплом IV ступеня;
Олександр Шашенко – Грамота «За креативний
підхід до розв’язання фінансових завдань»;
Світлана Петрик – Грамота у номінації «Кращий
фінансовий аналітик»; з дисципліни «Страхова
справа» (м. Тернопіль): Богдана Пюро – Диплом
ІІІ ступеня; Аліна Калюжка і Вероніка Головіна
– Дипломи IV ступеня; з дисципліни «Державні
фінанси» (м. Харків) Валерія Ляховецька – Диплом
IV ступеня; з дисципліни «Фінанси» (м. Дніпро)
Аліна Цигляр – Диплом IV ступеня; з дисципліни
«Економічна теорія» (м. Одеса) Вероніка Головіна –
Диплом ІІІ ступеня.
Учасники наукового гуртка «Safety of labor» Артем Герштман та Олександра Іваненко
представляли наш університет у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни
«Основи охорони праці». Артем посів І місце, а
Олександра нагороджена грамотою за вдале
застосування інженерних рішень при розв’язанні
практичних завдань із охорони праці.
Команда студентів спеціальностей «Менеджмент» та «Економіка підприємства» Навчальнонаукового інституту економіки і управління
НУХТ виборола 2 місце у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності «Логістика»,
а
магістрант спеціальності «Менеджмент
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організацій і адміністрування» Віталій Зарубін
здобув найвищу кількість балів і став переможцем
ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисципліни «Стратегічне управління», магістрантка
цієї ж спеціальності Дар’я Білоконь стала кращою
у номінації «За аналітичне мислення». Високий
рівень теоретичної підготовки четвертокурсниці
спеціальності «Менеджмент» Катерини Шахрай
оргкомітет засвідчив відповідним дипломом.
У ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади
з біотехнології, що відбувся на базі кафедри
біотехнології і мікробіології нашого університету, 3
місце виборола Дар’я Гаврилкіна.
Студент кафедри технології цукру і підготовки
води Євген Дуденко виборов 2 місце, а Олександр
Гродецький відзначений грамотою за високий
рівень знань при вирішенні теоретичних
конкурсних завдань у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади за спеціальністю
«Технології питної води та водопідготовки харчових
виробництв». Студентів готували завідувач
кафедри, професор Наталія Гусятинська, доценти
Юрій Резніченко та Валентина Остапенко, старший
викладач Ярослав Барашовець.
3 загальнокомандне місце стало підсумком
виступу наших студентів у ІІ етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади з хімії. Крім того, у
особистих змаганнях у секції для технологічних,
інженерних і технічних спеціальностей 3-е місце
посів Олександр Веліканов. Також наші студенти
були нагороджені грамотами: Олександр Веліканов
– за оригінальний розв’язок теоретичних завдань,
Вячеслав Длужевський – за нестандартний підхід
до вирішення практичних завдань.
За рішенням журі II етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальності
«Обладнання переробних і харчових виробництв»
робота четвертокурсника факультету інженерної
механіки і пакувальної техніки Ігоря Поліхи визнана однією із найкращих і нагороджена Дипломом II
ступеня.
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
зі спеціальності «Туризм» 3 місце посіла студентка
кафедри туристичного та готельного бізнесу Діана
Ковєшнікова.
Отримані у різних номінаціях нагороди
свідчать про високий рівень освітньої й наукової
підготовки наших студентів. Вітаємо молодих
науковців, які гідно представляли свій університет,
та бажаємо їм підкорювати нові наукові висоти!
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ОСОБЛИВИЙ ІНТЕРЕС

Наприкінці травня в університеті відбулися
відразу два масштабних наукових зібрання – 2326 травня університет приймав X Міжнародну
конференцію «Проблеми теплофізики та
теплоенергетики», а 25-26 травня працювала IV
Міжнародна науково-практична конференція
«Оздоровчі харчові продукти та дієтичні добавки:
технології, якість та безпека».
У цьому році Інститут технічної теплофізики
(ІТТФ) Національної академії наук України святкує
70-річчя з дня заснування. Інститут – давній партнер
нашого вишу, його фахівці читали лекції нашим
студентам, очолювали державні екзаменаційні
комісії, працювали у спеціалізованих вчених радах,
запрошували наших студентів на виїзні практичні
заняття та для проходження практики. Крім того,
науковці нашого університету спільно з фахівцями
ІТТФ проводять міжнародну конференцію, що
традиційно охоплює широке коло питань.
Тож ювілей Інституту науковці відзначили
ювілейною X Міжнародною конференцією
«Проблеми теплофізики та теплоенергетики» на
базі нашого університету.
Пленарне засідання розпочав проректор
університету з навчально-виробничої діяльності та
розвитку, професор Олександр Бессараб, який від
колективу нашого навчального закладу та ректора,
професора Анатолія Українця тепло привітав
і побажав плідної творчої роботи учасникам
конференції. Також він виконав приємну місію –
вручив вітальний адрес і пам’ятний подарунок
Інститутові з нагоди ювілею й відзнаки НУХТ
працівникам ІТТФ. Нагрудним знаком «За особливі
заслуги перед Національним університетом
харчових технологій» були нагороджені директор
Інституту, член-кореспондент НАН України Юрій
Снєжкін і почесний директор ІТТФ, академік НАН
України, тричі лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки Анатолій Долінський.
Нагрудним знаком «Подяка ректора» відзначені
співробітниці Інституту Кіра Малецька і Юлія
Шурчкова. Також низка співробітників установи
була нагороджена почесними грамотами.
У рамках пленарного засідання з
доповідями виступили: академік Анатолій

Долінський («Вклад геотермальної енергетики в
енергетичну незалежність України»), професор
Ярослав Засядько («3-D моделювання процесів
охолодження у харчовій промисловості»),
академік Артем Халатов («Енергетична безпека
України: чи зберігся запас міцності?»), членкореспондент НАНУ Юрій Снєжкін («Енергетичні
теплонасосні технології. Стан та перспективи їх
впровадження в Україні»), президент корпорації
«Лотосленд» (КНР) Синь Цзюнь («Стан розвитку
теплових насосів у Китаї»), член-кореспондент
НАНУ Віталій Бабак («Моніторинг об`єктів
теплоенергетики з використанням безпілотних
літальних апаратів») та член-кореспондент НАНУ
Борис Басок («Підвищення енергоефективності
економіки України - місія та основний пріоритет
розвитку енергетики»).
Після завершення пленарного засідання
науковці продовжили дискутувати у секціях:
«Фундаментальні дослідження в теплофізиці і
теплоенергетиці», «Відновлювані та альтернативні
джерела енергії ( в т.ч. переробка біомаси в тверде
паливо)», «Енергоефективні теплотехнології»,
«Моніторинг і автоматизація в теплоенергетиці»,
«Комунальна і промислова теплоенергетика»,
«Енергоефективність будівель».

На конференцію «Оздоровчі харчові продукти
та дієтичні добавки: технології, якість та безпека»
представили свої доповіді 106 науковців, які
охопили надзвичайно широке коло питань.
Зокрема, вдруге у межах даної конференції
був заслуханий цикл доповідей, присвячених
розробленню технологій нових харчових продуктів
і формування на їхній основі оптимальних раціонів
для військовослужбовців України, в тому числі для
тих, хто нині перебуває в зоні АТО.
Завдяки зусиллям ректора університету,
професора Анатолія Українця наш ВНЗ став першим
у країні з вивчення та реалізації основ аюрведичної
системи оздоровлення. Тому логічним стало
включення до головних напрямів роботи
конференції тематики «Перспективи вивчення та
розповсюдження в Україні основних принципів
Аюрведи». І, незважаючи на необізнаність більшої

Президент корпорації
«Лотосленд» (КНР)
Синь Цзюнь
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частини аудиторії у даній проблемі, присутні
з величезним інтересом заслухали доповідь
професора Галини Поліщук «Молочні продукти в
аюрведичному харчуванні» та доповідь професора
Наталії Науменко «Взаємодія українських і
санскритських концептів в адаптації аюрведичного
вчення». Це свідчить про цікавість науковців,
зокрема молодого покоління, до всього нового, у
даному разі – до інтеграції спадщини Давньої Індії
у культуру здорового способу життя в Україні.
За результатами заслуховування та
обговорення доповідей найкращими визнані
виступи Наталії Стеценко «Порівняння реакційної
здатності токоферолів із використанням
методів комп’ютерної хімії», Світлани Халапсіної
«Використання речовин антимікробної дії в
якості кріопротекторів для оброблення ягід»
(доповідь зроблена англійською мовою), Лілії
Солодко «Розроблення рецептур круп’яних
кулінарних виробів, збагачених протеїновмісними
напівфабрикатами зеленої маси рослин».
У представлених доповідях знайшла цілком
обґрунтовані підтвердження відома теза стосовно
того, що їжа є потужним чинником зовнішнього
середовища, який справляє визначальний вплив,
як на здорову, так і на хвору людину.
Автори доповідей навели чимало конкретних
прикладів, які свідчать про те, що особливості
їжі, склад, ступінь доступності та безпеки прямо
впливають на настрій, поведінку людини в соціумі,
визначають тривалість активного життя. Це надало
нового забарвлення розмаїттю й багатству поняття
триєдиної системи «людина – харчування –
здоров’я».
Аналізуючи зазначені питання, доповідачі
запропонували, образно кажучи, узагальнюючий
критерій виробництва та використання
повноцінних харчових продуктів, у якому
необхідними та взаємопов’язаними величинами
є чотири складові: оздоровче повноцінне
харчування; екологічні аспекти виробництва
нових продуктів; економічні проблеми; соціальні
аспекти, пов’язані з психологічними чинниками,
що виникають при включенні до харчових раціонів
нових продуктів.

Анатолій Долінський (зліва)
та Юрій Снєжкін (праворуч)
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НАГАЛЬНІ ПИТАННЯ

6 червня на базі нашого університету відбулася
ініційована Міністерством освіти і науки України
регіональна нарада-семінар із питань організації і
проведення прийому вступників у 2017 році. Тема
наради – «Зміни до Умов прийому на навчання до
вищих навчальних закладів України в 2017 році».
Із усіх куточків країни з’їхалися працівники
приймальних комісій вишів. Скористалися нагодою
дізнатися про зміни та отримати відповіді на
свої питання «з перших рук» і фахівці нашого
університету.
Вів нараду перший проректор нашого
навчального закладу, професор Володимир
Яровий. Участь у нараді взяли: заступник міністра
освіти і науки України Юрій Рашкевич, директор
Департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров,
голова Державної інспекції навчальних закладів
України Руслан Гурак, заступник директора
Департаменту вищої освіти МОН Григорій Бойко,
директор Українського центру оцінювання якості
освіти Вадим Карандій, директор ДП «Інфоресурс»
Оксана Бєлік, начальник відділу нормативного
забезпечення вищої освіти МОН Дмитро Кумков,
начальник відділу технічної підтримки ЄДЕБО з
питань освіти ДП «Інфоресурс» Віктор Анохін.
Докладно презентував зміни до Умов прийому
на навчання до вищих навчальних закладів
України в 2017 році директор Департаменту вищої
освіти МОН Олег Шаров. Зокрема посадовець
повідомив, що Умови були впорядковані, їх текст
переписаний заново, незагальна інформація була
винесена в додатки; електронні кабінети вступники
зможуть створювати завчасно (починаючи з 29
червня); щодо визначення конкурсних предметів і
коефіцієнтів виші отримують максимум автономії з
мінімумом обмежень; кількість заяв, які зможуть
подавати вступники, порівняно з минулим
роком зменшується з 15 на 5 спеціальностей
до 9 на 4 спеціальності; пільговики тепер
зараховуватимуться ВНЗ самостійно. Також Олег
Шаров презентував реформи цьогорічних Умов
прийому – збільшення на 10% максимального
обсягу порівняно з минулим роком та встановлення
мінімального обсягу самими навчальними
закладами; остання хвиля зарахування для
технічних і природничих спеціальностей після
зарахування пільговиків; Умови прийому на основі

ОКР «молодший спеціаліст» регламентуватимуться
окремим документом. Крім того, доповідач
зазначив, що зміни до Умов прийому були
внесені у зв’язку зі змінами внесеними до
Законів України, введенням у дію рішень Уряду,
а також після опрацювання пропозицій НДУ та
ЦОВВ, систематичних звернень громадян і ВНЗ та
технічними уточненнями і виправленнями й новим
софтом ЄДЕБО. Далі він детально прокоментував
кожну зміну. Наприкінці виступу Олег Шаров
наголосив, що у строках вступної кампанії і
розрахунках конкурсного балу змін не відбулося, та
роз’яснив деякі нюанси вступу-2017.
Голова Державної інспекції навчальних
закладів Руслан Гурак акцентував увагу на
неухильному дотриманні правил прийому до
вишів. Про технічні аспекти вступної кампанії
розповіла директор ДП «Інфоресурс» Оксана Бєлік.
Зокрема, фахівець познайомила зі змінами в
програмному забезпеченні ЄДЕБО, звернула увагу
на зменшенні кількості скан-копій документів,
які необхідно буде завантажувати, проанонсувала
електронне ліцензування ВНЗ, розповіла
про електронні цифрові підписи працівників
приймальних комісій та оновлений електронний
кабінет вступника.
В кінці наради-семінару Олег Шаров і Оксана
Бєлік відповіли на численні запитання присутніх.
Завершив засідання перший проректор
нашого університету Володимир Яровий,
привітавши з призначенням заступника міністра
Юрія Рашкевича й побажавши усім присутнім
плідної вступної кампанії.
Коли верстався номер. Перший тиждень
використання нового програмного забезпечення
ЄДЕБО показав, що софт потребує доналаштування.
Це, насамперед, стосується міграції даних із
старої системи, але розробники програмного
забезпечення (Науково-дослідний інститут
прикладних інформаційних технологій) впевнені,
що в найкоротший термін зможуть відкоригувати
усі виявлені «баги».
Крім того, технічний адміністратор ЄДЕБО
планує провести для користувачів вебінар
щодо роботи з новим інтерфейсом та пояснити
всі питання, які виникають в процесі його
використання.
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Створення нового програмного забезпечення
для ЄДЕБО було необхідно з багатьох причин,
ключова – система не могла розвиватися далі.
Внесення будь яких змін, пов`язаних зі зміною
нормативно-правової бази, було неможливим,
оскільки програмне забезпечення знаходилось
у приватній власності однієї фізичної особи.
Електронний аукціон за процедурою відкритих
торгів на закупівлю послуг із розроблення
програмного забезпечення для ЄДЕБО відбувся
6 березня цього року. І тепер це забезпечення є
державною власністю.
Одним із головних плюсів нового програмного
забезпечення є те, що незабаром через ЄДЕБО буде
запущене автоматичне ліцензування освітньої
діяльності у сферах професійно-технічної та вищої
освіти.
Загалом ЄДЕБО за допомогою нового
програмного забезпечення буде підтримувати
функціонування таких сервісів:
- забезпечення вступу до навчальних закладів
шляхом подання документів через Інтернет
(електронний вступ);
- формування рейтингових списків вступників
та списків вступників, рекомендованих до
зарахування;
- автоматизація ліцензування освітньої діяльності
в сферах професійно-технічної та вищої освіти;
- забезпечення автоматизованого розподілу місць
державного замовлення;
- інформування громадськості про перебіг вступних
кампаній до навчальних закладів, зокрема із
залученням відкритих інформаційних систем;
- формування, реєстрацію та облік відомостей та
даних, що відтворюються в документах у сферах
професійно-технічної та вищої освіти (документах
про освіту та наукові ступені, студентських
(учнівських) квитках державного зразка, ліцензіях
на провадження освітньої діяльності, сертифікатах
про акредитацію, свідоцтвах про атестацію);
- перевірка достовірності документів про освіту,
студентських (учнівських) квитків, ліцензій на
провадження освітньої діяльності, сертифікатів про
акредитацію та свідоцтв про атестацію навчальних
закладів;
- формування статистичних звітів у сферах
професійно-технічної та вищої освіти, тощо.
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КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ДРЕЙФ
Наприкінці травня на факультеті готельноресторанного та туристичного бізнесу вирували
пристрасті, адже у ці дні вже вшосте відбувся
традиційний кулінарний конкурс, у якому
студенти різних спеціальностей демонстрували
та удосконалювали кулінарну майстерність,
представляли свої професійні вміння й навички та
обмінювалися досвідом.
Цього року конкурс отримав назву
«Континентальний дрейф» й команди презентували
кулінарні вподобання та знайомили із традиціями
країн Північної та Південної Америки, Євразії й
Австралії та Океанії.
Розпочалося дійство з вітального слова
та напутніх слів декана факультету готельноресторанного та туристичного бізнесу Віктора
Доцента й завідувача кафедри технології
харчування та ресторанного бізнесу Оксани Арпуль.
А далі настав час для феєричного видовища.
У боротьбу за звання кращих вступили три
команди: «Four oceans» (спеціальність «Харчові
технології та інженерія»), «Плем’я Теймура»
(спеціальність «Готельно-ресторанна справа») і
«Huarangi» (спеціальність «Туризм»). Якнайкраще
підготуватися й максимально повно, цікаво та
креативно виступити командам допомагали
викладачі: Оксана Кирпіченкова, Ольга Коваль,
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Ірина Медвідь, Юлія Фурманова, Асьят Абрамова,
Олексій Собін, Володимир Польовик, Інга Дочинець,
Роман Мазурець.
Традиційно команди по черзі працювали на
кухні у форматі майстер-класу, який транслювався
у «прямому ефірі» на сусідні аудиторії, де зібралися
всі, кого не вмістила технологічна лабораторія,
де відбувся конкурс. Протягом півтори години,
команда у складі п’яти осіб мала приготувати
основне блюдо, десерт і напій обраного за
жеребкуванням регіону й коментувати свої дії,
пояснюючи присутнім усі нюанси технологічного
процесу та знайомлячи з невідомими або й
відомими фактами, цікавинками, історією й
сучасністю країн, що до цього регіону входять. Далі
наставав час презентації кулінарних шедеврів у
ресторані на «1 стіл та 3 крісла», який мали створити
команди, перед цим розробивши концепцію
закладу згідно з обраним континентом (емблема
команди, вивіска ресторану, клас закладу) та
створивши власний декор. Необхідно було також
продумати стиль одягу для команди, офіціантів,
кухарів згідно з культурою обраного континенту,
розробити власне меню, представляючи свій
ресторан, висвітлити основні аспекти та традиції
континенту. І, звичайно ж, подаючи страви,
потрібно було знати сервірування, технологію

приготування, подачу страви, історію етнічних
кухонь обраного континенту. Завдання не з легких,
та команди не порушили традиції, закладені своїми
попередниками, й гідно підготувалися, відшукали
свої родзинки, й змогли вразити і вимогливе
журі, що прискіпливо спостерігало за усіма діями
конкурсантів, і викладачів, і своїх вболівальників,
і студентів молодших курсів, які із захопленням
споглядали за демонстрацією вмінь старших колег.
Нелегка місія обрати кращих випала журі у
складі начальника відділу рекламно-виставкової
діяльності НУХТ Юлії Цой, доцента кафедри
технології харчування та ресторанного бізнесу
Надії Кравчук і керуючого мережею ресторанів
«Львівські пляцки» і «Львівська майстерня
шоколаду» у м. Києві Дениса Добровольського.
Журі оцінювало команди за критеріями: зовнішній
вигляд учасників (відповідність стилю одягу
обраному континенту), технічна майстерність
приготування страв, технологія приготування
страв, злагодженість роботи команди, дотримання
санітарно-гігієнічних вимог приготування страви,
майстерність шеф-кухаря (вміння спілкуватися
з глядачами, знання технології та історії страви),
оригінальність жанру (шоу-програма у ресторані),
відповідність стилю до обраного завдання, подача
страви, дотримання регламенту.
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Команда «Four oceans» готувала основне
блюдо «Перлина океану» – цитрусове різотто зі
смаженим сібасом та елементом молекулярної
кухні – апельсиновим еспуме; десерт «Східна
спокуса» із листкового тіста з яблучним теріном і
карамелізованим фенхелем і трояндовою водою
та авторський напій «Таємниця капітана». А
представляючи Євразію у ресторані, запросила
журі на борт «Чорної перлини», де гостинна
команда по черзі рятувала вихідця з Італії, чарівну
француженку й колоритну індуску.
«Плем’я Теймура» дивувало каное з овочами
гриль під мексиканською сальсою й «Патоа Гн’янке»
(яловичина в червоному вині), шоколадним мусом
із фісташковим кремю та «Амо Мате» (коктейлем
на основі текіли й чаю мате). У ресторані ж дві
українки потрапили до справжнього індіанського
вігваму, де сам вождь частував їх улюбленими
стравами й напоями.
Лососем по-австралійськи, тортом «Павлова» й
новозеландським коктейлем частувала команда
«Huarangi». До неї на гостину завітав сам Джеймс
Кук, який прагнув якомога більше дізнатися про
землі, на які потрапив. А неперевершеною фішкою
меню став чотирьохкольоровий хліб.
Про що тільки не довідалися глядачі майстеркласів від команд: і про те, як з’явилося різотто (у

14 ст. один повар не догледів за супом, і той увесь
википів), і як правильно приготувати надтонке
листкове тісто, й історію появи апельсинів, і як
заснували Міжнародну асоціацію барменів, і
масу фактів про шоколад, і як виникла текіла, і як
готується стейк, і різні версії виникнення десерту
«Павлова», і про австралійські вина, і, навіть,
поради для «чайників», на кшталт розігріву
пательні перед використанням та підкладання
вологих серветок під дерев’яну дошку для
нарізання, щоб не ковзала.
Організатори конкурсу не були б собою, якби
не придумали щось новеньке. Минулого року –
це був конкурс тематичних «живих» скульптур. А
цього року вперше відбувся конкурс шеф-кухарів,
які мали протягом однієї години приготувати
страву з наданого їм набору продуктів. У всіх були
дві однакових складові: курячі яйця й твердий
сир, а ще три – у кожного індивідуальні. У Андрія
Ільчика (команда «Huarangi» ) – арахіс, стебла
селери, яблука; у Тимура Ахмадова (команда
«Плем’я Теймура») – кабачки, помідори, часник
і у Олександра Редька (команда «Four oceans»)
– французька гірчиця, гриби, цибуля-порей.
Також усі могли за необхідності скористатися
додатковими продуктами: борошном, зеленню,
лимоном, майонезом, соняшниковою олією,
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сіллю, сметаною, спеціями та цукром. Усі ці
продукти конкурсанти побачили вперше після
початку конкурсу, у їх розпорядженні були лише
їх су-шефи, з якими вони могли порадитися,
придумати, приготувати й презентувати страву.
Усі шефи із завданням впоралися, проявивши
вигадливість і креатив. Андрій Ільчик приготував
печене фаршироване яйцем і сиром яблуко,
прикрашене горіхами і присмаженою селерою
(журі думало, що з наданих продуктів зроблять
салат), Тимур Ахмадов – карпаччо з соусом песто
та обсмаженими у клярі сирними паличками (журі
майже вгадало), а Олександр Редько побалував
млинцями із зеленню, доданою до тіста, із сирногрибною начинкою та гірчично-майонезним
соусом (журі знову промахнулося, думало, будуть
фаршировані яйця).
Зрештою, вся конкурсна програма була
вичерпана. І поки журі радилося, у внутрішньому
дворі університеті біля корпусу З, де розташований
факультет, розпочалося справжнє студентське
гуляння – пісні, флеш-моби, танці, файєршоу, конкурси й нестримні веселощі, за якими
очікування сплило непомітно. І ось настав час
оголошення результатів.
Спонсорами конкурсу виступили: автошкола
«Drive PRO», антикафе «Ляси», «Kornel» (аксесуари
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зі шкіри), лаунж-бар «Zebra Lounge», школа
англійської мови «Flash», антикафе «Бергамот»,
«Львівська майстерня шоколаду» та ролівня
«Шалений індик».
Підсумки VI Кулінарного конкурсу на факультеті
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу:
індивідуальні номінації:
«Кращий шеф-кухар» – Олександр Редько («Four
oceans») (сертифікат на навчання від школи
англійської мови «Flash»)
«Кращий су-шеф» – Володимир Ткалич («Four
oceans») (сертифікат на навчання від школи
англійської мови «Flash»)
«Кращий шеф-кондитер» – Вікторія Сажина
(«Плем’я Теймура») (сертифікат на майстер-клас
від «Львівської майстерні шоколаду»)

«Кращий шеф-бармен» – Іван Черняков («Four
oceans») (сертифікат на навчання від школи
англійської мови «Flash»)
«За високий рівень обслуговування» – Максим
Корнелюк і капітан команди Віталій Низенко
(«Huarangi») (2 сертифікати на навчання від школи
англійської мови «Flash»)
«Найхаризматичніший персонаж» – Сергій
Сапицький («Four oceans») (шкіряний гаманець від
«Kornel»)
«За мужність та витривалість» – Андрій Ільчик
(«Huarangi») (сертифікат на знижку на навчання від
автошколи «Drive PRO»)
колективні номінації:
«Кращий кулінарний майстер-клас» і «Командний
дух» – команда «Huarangi» (спеціальність

«Туризм») (сертифікати від антикафе «Ляси»)
«Краща розважальна шоу-програма» – команда
«Плем’я Теймура» (спеціальність «Готельноресторанна справа») (сертифікати від лаунж-бару
«Zebra Lounge»)
«Кращий континентальний ресторан» – команда
«Four oceans» (спеціальність «Харчові технології та
інженерія») (сертифікати від антикафе «Бергамот»)
А ролівня «Шалений індик» надала сертифікати
для розіграшу серед глядачів, що брали участь у
конкурсах.
Кубок переможця конкурсу команді «Плем’я
Теймура» вручили Богдан Омелянський, шеф
переможця минулорічного конкурсу, команди
«Фаетон» і декан факультету Віктор Доценко.

ДОБРЕ ПРАЦЮВАТИ – ГАРНО ВІДПОЧИВАТИ
Кафедра хімічної технології та фізичної і
колоїдної хімії започаткувала святкування Дня
хіміка в нашому університеті, який офіційно
відзначається в останню неділю травня. Цього
року святкування виявилося масштабнішим,
ніж торік. Почалося воно з представлення відеоролика, зробленого силами студентів-технологів,
присвяченого нашому прекрасному місту, рідному
університету та навчанню на кафедрі хімічної
технології та фізичної і колоїдної хімії (автор фільму
– студентка групи ХТ-3-5 Ярослава Каширіна). Після
цього студентів і викладачів привітала зі святом
декан факультету біотехнології та екологічного
контролю (БТЕК) Наталія Грегірчак.
Варто відзначити, що до цьогорічного Дня
хіміка студенти-технологи підійшли з гарними
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здобутками – з численними відзнаками на
студентських хімічних олімпіадах і наукових
конференціях.
Зокрема, команда нашого університету
взяла третє командне місце на ІІ-й Всеукраїнській
студентській олімпіаді з хімії. До основного складу
нашої команди входили Вячеслав Длужевський
(студент групи ХТ-3-6, БТЕК), Ольга Чугай (студентка
групи ХТ-3-6, БТЕК), Олександр Веліканов (студент
групи ХЕ-4-13, ННІХТ), Наталія Клименко (студентка
групи БТ-2-1, БТЕК), поза конкурсом виступали
Марина Арлачова (студентка групи ХТ-3-6, БТЕК),
і Роман Ришканич (студент групи Тмя-2-1, ННІХТ).
В особистому заліку до трійки лідерів увійшов
Олександр Веліканов. Він також був відзначений
за оригінальний розв’язок теоретичних завдань. А

Вячеслав Длужевський – за нестандартний підхід
до вирішення практичних завдань.
Не відставали студенти також на наукових
конференціях. Особливо варто відзначити студентів
Вячеслава Длужевського, Владислава Данильченка
(студенти групи ХТ-3-6, БТЕК) та Олександра
Іванова (студент групи ХЧ-1-2, ГРТБ), які здобули
призові місця на 83-й Міжнародній науковій
конференції молодих учених, аспірантів і студентів
«Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем
харчування людства у XXI столітті» по секції «Хімія
та хімічна технологія», підсекція «Хімія». По цій же
секції, підсекція «Хімічна технологія» призові місця
здобули Ірина Білецька (студентка групи ХТ-4-7,
БТЕК), Марина Бойко (студентка групи ХТ-4-6, БТЕК)
та Роман Ришканич (студент групи ТМя-2-2, ННІХТ).
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Тож у рамках святкування відбулося
нагородження переможців грамотами та цінними
призами, а також посвідченням «Справжній хімік».
Їх тепло привітала декан факультету БТЕК Наталія
Грегірчак.
Далі святкування відбувалося в два етапи.
На першому етапі відбувся очний тур конкурсу
ідей, бізнес-планів та проектів «У практичній
площині: хімія та технологія харчових продуктів
та косметичних засобів». Роботи були представлені
на розгляд членів журі у складі завідувача
кафедри хімічної технології та фізичної і колоїдної
хімії Георгія Сокольського, професора кафедри
менеджменту та адміністрування Віктора Ємцева
та старшого викладача кафедри економічної теорії
Віктора Гаркавка.
Конкурс проектів відбувся в два тури.
На першому турі учасники реєструвалися та
надсилали електронну форму опису проекту на
адресу оргкомітету. Журі конкурсу здійснило
аналіз проектів та оголосило переможців І
заочного туру, що стали учасниками очного
туру конкурсу. Родзинкою конкурсу для
конкурсантів була можливість набути «з перших
рук» досвід виконання як хіміко-технологічної
складової проекту (допомагали асистент Ніна
Райчук, старший викладач Олексій Муратов,
завідувач кафедри Георгій Сокольський), так й
економічної (консультації та поради конкурсантам
надавав професор кафедри менеджменту та
адміністрування Віктор Ємцев).
Після коротких слів привітання до всіх
учасників, член журі Віктор Ємцев прочитав дуже
цікаву та насичену лекцію «Інноваційні технології
майбутнього», де акцентував увагу слухачів на
проривних технологіях, що змінюють час.
Потім розпочався конкурс. Учасники очного
туру представляли свої проекти у вигляді
презентацій та відповідали на численні питання
від членів журі та присутніх. Після конкурсу всі
члени журі відзначили високий рівень поданих
проектів. Усі учасники отримали цінні подарунки
у вигляді книжок за темою конкурсної роботи, що
були дбайливо відібрані серед виданих РВЦ НУХТ
останнім часом.
Переможці розподілились наступним чином:
серед магістрів:

1-е місце обійняла робота студентки
групи ХТ‑1‑6М Альони Кравченко «Бізнес-план
виробництва крему для сухої шкіри на основі
бурякового пектину (Е 440)»,
2-е місце зайняла робота студенток цієї ж групи
Людмили Гриц і Вікторії Вержак «Бізнес-проект з
виробництва мила ручної роботи»,
3-є місце посіла робота студентки Анни
Обламської «Бізнес-план виробництва губної
помади з екстрактом гібіскусу».
серед бакалаврів:
1-е місце зайняла робота студентки групи
ХТ‑3‑5 Ярослави Каширіної «Бізнес-план
виробництва створення заводу по виробництву і
збуту тарілок з напівфарфору»,
2-е місце отримала робота студента групи
ХЧ-1-2 факультету готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу Олександра Іванова «Бізнесплан із використання біогазових установок», а
також робота студентки групи ХТ-1-6 Анастасії
Плеханової «Бізнес-план виробництва морозива з
буряком»,
3-є місце виборола робота студентки групи
ХТ-3-5 Наталії Шовкун «Бізнес-план виробництва
кефіру з екстрактом розторопші».
Роботи, що зайняли перше місце, отримали
грошові премії від члена журі Віктора Гаркавка.
На кафедрі сподіваються, що учасники не
зупиняться на досягнутому та використають
набутий досвід у подальшій роботі.
Безперечно, іншою метою заходу було
привернення уваги до важливості економічних
знань для хіміка-технолога та для представників
інших спеціальностей університету, що зібралися
у студентському клубі. Жвавий інтерес публіки
викликали доповіді про економічні здобутки
Дмитра Мендєлєєва, виконані студентами
Веронікою Биковою (ННІ ЕіУ 2к-4 гр.), Юлією
Запорожан (ННІ ЕіУ, 2к-4 гр.), Іриною Пахалюк
(ННІХТ, ТІ-1-5), Іриною Софіюк (ННІХТ, ТІ-1-6)
(науковий керівник – старший викладач Віктор
Гаркавко).
Організатори свята щиро вдячні колегамекономістам — Віктору Ємцеву та Віктору
Гаркавку , що сприйняли ідею конкурсу та активно
включилися у проведення та підготовчі дії до
заходу.
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На другому етапі святкування, вже у вечері,
у студентському клубі в невимушеній атмосфері
відбулася символічна передача естафети
святкування Дня хіміка від студентів хімічного
факультету Київського національного університету
ім. Тараса Шевченка студентам-технологам НУХТ.
Саме на хімічному факультеті було започатковане
святкування Дня хіміка рівно 50 років тому
назад. Сподіваємося, що наші студенти достойно
продовжать цю традицію. На церемонії були
присутні студенти та викладачі кафедри хімічної
технології та фізичної і колоїдної хімії та запрошені
гості. Серед них завідувач кафедри органічної
хімії Сергій Шульга та доцент кафедри загальної і
неорганічної хімії Віра Іщенко, які тепло привітали
всіх присутніх зі святом.
У традиціях святкування Дня хіміка завжди
переважав гумор, і наші студенти лишилися вірні
їм. Відбулися гумористичні виступи студентів 1-го
та 2-го курсів, хімічна вікторина та різноманітні
конкурси – відео-вікторина, де студенти змогли
проявити ерудицію з хімічних дисциплін (призом
були сертифікати на додаткові бали від лекторів
відповідних курсів), та благодійний аукціон.
Хіміки довели, що вони вміють не тільки добре
працювати, але й весело святкувати. Закінчилося
святкування дискотекою.
У результаті всі отримали вражаючий заряд
бадьорості та позитиву. Це стало можливо завдяки
автору ідеї, завідувачу кафедри хімічної технології
та фізичної і колоїдної хімії Георгію Сокольському,
організаторам цього святкування, старшому
викладачу Олексію Муратову та асистентам Вікторії
Бондарєвій і Ніні Райчук. Також слід відзначити
ведучих та авторів сценарію цього вечора
Владислава Данильченка (студент групи ХТ-3-6)
та Ольгу Бондар (студентка групи ХТ-2-6), Михайла
Божка (студент групи ХТ-3-5), який відповідав за
музичне оформлення свята, Анастасію Сергієнко
(студентка групи ХТ-3-5), що відповідала за
фотозйомку та Андрія Леонова (студент групи ХТ-36) і Анастасію Плєханову (студентка групи ХТ-1-6),
які брали участь у зйомках відео-ролика.
Т. Колотуша,
доцент кафедри хімічної технології
та фізичної і колоїдної хімії
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ВІТАЄМО!
Олена Іванівна Чубенко, кастелянка студентського містечка
Олександр Олександрович Довженко, доцент
кафедри економічної теорії
Любов Філімонівна Степанець, доцент кафедри
біохімії та екологічного контролю
Валентина Гаврилівна Харкянен, провідний
інженер кафедри інформаційних систем
Валентина Іванівна Назарчук, завідувач
гуртожитку студентського містечка

Прийшло літо, радуючи довгими сонячними днями, даруючи життєдайну енергію, яскраві
квітково-фруктові кольори й стрімко наближаючи час відпусток – втілення планів й здійснення
мрій, виплеканих протягом року. У цю чудову пору свої ювілеї відзначають наші колеги:

Ігор Альбінович Вольчин, професор кафедри
теплоенергетики та холодильної техніки
Тетяна Миколаївна Артюх, професор кафедри
експертизи харчових продуктів
Наталія Степанівна Скопенко, професор
кафедри менеджменту та адміністрування
Олена Леонідівна Мельник, інспектор
навчально-методичного управління
Оксана Олексіївна Кубайчук, доцент кафедри
інформатики

Адміністрація, викладачі співробітники і
студенти щиро вітають ювілярів і бажають
безхмарного мирного неба, міцного здоров’я,
злагоди і взаєморозуміння у родинах, незмінної
прихильності долі, наснаги й успіху у всіх
починаннях!

ДО РІДНОЇ ДОМІВКИ
Уже стало доброю традицією щороку в останню
суботу травня збирати в університеті випускників.
Тож 27 травня на площі перед головним корпусом
НУХТ знову, як-то кажуть, яблуку ніде було впасти –
понад 400 випускників різних років навідали свою
Альма матер.
Як і завжди зустріч була теплою і зворушливою
– обійми, поцілунки, спогади… Знайомі обличчя
вишукували й наші нинішні проректори, декани
факультетів і директори навчально-наукових
інститутів, викладачі, лаборанти, адже вони –
також випускники київського харчового.
Досхочу нафотографувавшись, гості заповнили
актову залу університету, де переглянули фільм про
історію заснування, розвиток і сьогодення рідного
навчального закладу. Про нинішню структуру
університету, його здобутки й плани присутнім
розповів начальник навчально-методичного
управління Валерій Виговський. Повідомлення про
те, що НУХТ впевнено утримує лідируючі позиції

@ “Промінь”
Газета
Національного університету
харчових технологій
№6 (1150) червень 2017 р.
Заснована у жовтні 1968 р.
Наклад 100.
Зам. №
Безкоштовно

у рейтингах вишів України, випускники зустріли
оплесками й схвальними вигуками.
Творчий колектив студентів різних факультетів
подарував своїм попередникам святковий концерт,
до участі у якому долучилися і випускники із
жартівливим танцем.
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А далі випускники скористалися нагодою
побувати у Музеї історії НУХТ, в аудиторіях і на
кафедрах, де колись навчалися.
Зустріч промайнула, як одна мить, і тепер вони
з нетерпінням чекатимуть на наступну, бо твердо
знають – Альма матер завжди чекає на них.
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