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промінь

КОРИСНЕ
ПАРНЕРСТВО
До нашого університету завітав
поважний гість – ректор Технологічного університету Таджикистану,
доктор педагогічних наук, кандидат
технічних наук Нуралі Шоєв.
Перебуваючи в університеті, пан
Шоєв поспілкувався з ректором
Сергієм Івановим.
За результатами зустрічі найближчим часом буде підписана
угода про співпрацю, і перше, чим у
рамках угоди займуться фахівці
обох навчальних закладів – створення спільних навчальних планів
за спеціальностями «Технології підготовки води та водопідготовки
харчових виробництв», «Технологія
харчових продуктів оздоровчого та
профілактичного призначення» і
«Готельна і ресторанна справа».
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27 грудня 2012 р. відбулося
останнє в календарному році
засідання вченої ради університету.

ПО-СВЯТКОВОМУ

Розпочалося воно за традицією посвятковому – ректор університету
Сергій Іванов вручив атестати професора Світлані Олянській та Анатолію
Бовсуновському та атестат доцента
Ірині Тюсі, а також дипломи нашим
студентам-переможцям всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт та олімпіад: Миколі
Осадчуку, Юлії Нужній, Йосипу Роглєву, Ірині Ясинській, Юлії Мірошник,
Сергію Парфенюку, Антоніні Поповій,
Ірині Савенко, Сніжані Богдан, Максиму Рябоволу, Вірі Кулініч, Ірині
Розпутній, Сергію Жадану, Тарасу Горбачу, Євгенії Островій, Сергію Березі.
Також ректор вручив сертифікат
переможцям конкурсу кейсів – команді факультету економіки і менеджменту й кубок чемпіонів капітану збірної
команди університету з футболу, яка
напередодні здобула перемогу у
Кубку Студентської ліги футбольного
клубу «Динамо» (Київ).
Далі вчена рада працювала згідно з
порядком денним: розглядалися кадрові питання, заходи щодо забезпечення якості освіти для задоволення
потреб ринку праці, стан виконання
перспективного плану розвитку університету, результати ревізії фінансово-господарської діяльності університету, підтримка кандидатури на висунення член-кореспондентом Національної академії аграрних наук.

З питань порядку денного виступили
та у обговореннях взяли участь: ректор університету Сергій Іванов, перший проректор Володимир Яровий,
проректори Тетяна Мостенська та
Олександр Бессараб, вчений секретар Тетяна Бондаренко, начальник
навчально-методичного відділу Галина
Власова, завідувачі кафедр Анатолій
Ладанюк, Олександр Мазуренко,
Олена Сологуб, Микола Кітов, Анатолій Заїнчковський.
Завершилося засідання також на
святковій ноті – ректор привітав усіх
присутніх з новорічними святами. Не
обійшлося і без подарунків – члени
вченої ради отримали сувеніри з
символікою нашого навчального
закладу.

ВІТАЄМО РЕКТОРА!

У

казом
Президента
України
№329/2012 від 18 травня 2012 року
ректору нашого університету
Сергію Іванову була присуджена
Державна премія України в галузі науки
і техніки за роботу «Інноваційні технології виробництва харчової продукції нового покоління масового споживання».
Наприкінці грудня 2012 року відбулася урочиста церемонія, на якій премії лауреатам вручив прем’єр-міністр
України Микола Азаров.
У заході взяли участь: президент
Національної академії наук України,
голова Комітету з Державних премій
України в галузі науки і техніки Борис
Патон, міністр освіти і науки, молоді та
спорту, заступник голови Комітету
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Дмитро Табачник, голова Державного
агентства з питань науки, інновацій та
інформатизації України, заступник
голови Комітету Володимир Семиноженко, президент Національної академії педагогічних наук України,
заступник голови Комітету Василь
Кремень, заступник голови – учений
секретар Комітету Вадим Стогній, науковці, викладачі, керівники вищих
навчальних закладів, підприємці тощо.
Микола Азаров щиро привітав лауреатів: «Врученням державних премій
в галузі науки і техніки наша країна відзначає значні досягнення українських
учених, внесок яких у розвиток економіки важко переоцінити. Україна – одна
з небагатьох країн світу, яка зберігає
право називатися державою великої
науки», – зазначив прем’єр-міністр.
Також він наголосив, що «безумовним
пріоритетом для держави є підтримка
наукових досліджень, наукових колективів та шкіл, стимулювання інноваційних процесів в економіці, підвищення
престижу й затребуваності науки».

Крім того, Микола Азаров зачитав
привітання Президента України Віктора Януковича лауреатам Державних премій, який, зокрема наголосив:
«Здатність вчених і інженерів України
генерувати наукові результати світового рівня не просто законний привід
для гордості, але міцна основа для
економічного суверенітету для нашої
країни», а також зазначив, що «науковий пошук в українських університетах і лабораторіях багато в чому
визначає шлях, яким розвиватиметься наука і технології завтра, і не тільки в нашій країні, оскільки за низкою
напрямків Україна задає тон у світовому науковому співтоваристві».
Загалом Державними преміями
були відзначені 20 робіт, 184 науковці
стали лауреатами премії, серед яких і
ректор нашого університету Сергій
Іванов.
Колектив університету щиро вітає
нашого ректора з черговим високим
визнанням його творчих здобутків!
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«Промінь» продовжує знайомити читачів із фундаторами нашого
університету, визначними вченими, на честь яких в університеті
започатковані іменні стипендії, що призначаються кращим студентам
за вагомі здобутки у навчанні та науковій роботі. Нинішня розповідь
про академіка Івана Степановича Гулого – видатного вченого, який
протягом 24 років був науковим керівником проблемної науководослідної лабораторії.
Він уперше розробив теоретичні основи процесів безперервної
кристалізації цукру; фундатор принципово нової електротехнології
харчових виробництв, вітчизняної технології пектину та пектинопродуктів;
створив новий напрям з технології харчових продуктів оздоровчого і
профілактичного призначення з нетрадиційної сировини; ініціатор
впровадження нових технологій харчових продуктів на основі використання
електрокріогенної техніки, мембранної та екструзійної технології.

ВІД АСИСТЕНТА – ДО РЕКТОРА

М

айбутній академік народився
23 березня 1930 р. у селі
Чапаївка Пологівського району
Запорізької області. Через Велику
Вітчизняну війну середню освіту він
здобув лише у 1950 році. Школу закінчив зі срібною медаллю і вирішив
стати військовим. По дорозі до Ленінградської інженерної академії зупинився в Києві, випадково зайшов до
приймальної комісії Київського технологічного інституту харчової промисловості (КТІХП, нині – Національний
університет харчових технологій) поцікавитись, що це за навчальний
заклад… і залишився на все життя.
У 1955 році він закінчив механічний
факультет з дипломом із відзнакою і
був направлений на роботу на
Ходорівський цукровий комбінат, пізніше працював у Львівському цукротресті. Згодом одночасно отримав
запрошення на роботу до Львівського
обкому партії і до аспірантури. Іван
Степанович обрав шлях науковця,
вступивши у 1958 році до аспірантури
на кафедру спецобладнання. Кандидатську дисертацію захистив у
1962 році у Воронезькому хіміко-технологічному інституті. Працював у
КТІХП молодшим науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедр автоматики,
теоретичної механіки та загальної
теплотехніки.
У 1972 році захистив докторську
дисертацію (на той час І.С. Гулий був
наймолодшим доктором технічних
наук в Україні) і був призначений проректором з наукової роботи, а у 19731974 роках – виконуючим обв’язки
ректора Київського технологічного
інституту харчової промисловості,
ректором з 1975 року. На цій посаді він
залишався майже 30 років.
Під керівництвом Івана Степановича
відбулося поліпшення якісного складу
викладачів, різке збільшення кількості
спеціальностей і спеціалізацій, підвищення якості підготовки фахівців, суттєве зміцнення матеріально-технічної
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бази. В інституті проводилася велика
робота із впровадження в навчальний
процес методів активного навчання.
КТІХП став першим вишем в Україні, у
якому застосовувалася у навчальному
процесі замкнена система кольорового телебачення.
Майже щороку відбувалося розширення площ інституту: побудований
лабораторний корпус, створена
навчальна лабораторія на території
Київського міськмолзаводу №1, збудовані їдальня, спортивний комплекс,
гуртожиток.
У 1980 році КТІХП був нагороджений орденом Трудового Червоного
Прапора. Того року лише три вищі
навчальні заклади СРСР удостоїлися
урядових нагород. Таку ж нагороду
отримав і ректор інституту Іван
Степанович Гулий.
Іван Степанович першим зрозумів
нові завдання, які постали перед харчовою промисловістю після Чорнобильської катастрофи – забезпечення населення України широким асортиментом харчових продуктів радіопротектерної, імуномоделюючої й
адаптивної дії. І всі зусилля науковців
було спрямовано на пошук, дослідження і розроблення нових технологій, що сприяли б виробництву таких
продуктів у масових масштабах. Бо,
на думку вченого, саме таке харчування повинно стати запорукою відновлення й підтримання на належному рівні здоров’я кожної людини і
гарантом збереження генофонду
української нації.
Паралельно з дослідженнями в
галузі технології та обладнання харчових виробництв Гулий успішно розробляв тему вирішення надзвичайно
важливих проблем оздоровлення
української нації.
І саме на підставі результатів наукових досліджень, які очолював Іван
Степанович, було зроблено важливий
висновок: фахівців у галузі збереження здоров’я слід готувати саме в
нашому університеті, оскільки стан

здоров’я людини на 70-80% залежить
від харчування.
Так, у нашому університеті вперше
в Україні була відкрита спеціальність
“Технологія харчових продуктів оздоровчого та профілактичного призначення”.
Академік І.С. Гулий був людиною
непересічною: щедро обдарований
від природи, відомий вчений, художник за покликанням, прекрасний організатор, добрий, чуйний, справедливий. Всіх, хто добре його знав, вражало дивовижне поєднання закоханого в
науку вченого з широкою ерудицією,
гострим відчуттям нового, високою
працездатністю.
Іван Степанович є автором 600
наукових праць, мав 78 авторських
свідоцтв і 52 патентів. Особисто підготував 30 кандидатів і 15 докторів наук.
Протягом багатьох років Іван
Степанович очолював секцію легкої і
харчової промисловості Комітету з
Державних премій у галузі науки і техніки УРСР і України, Експертну раду
ВАК України, обирався депутатом
Київської міської ради народних депутатів чотирьох скликань.
Доктор технічних наук, професор,
академік Національної академії аграрних наук, двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки,
заслужений працівник вищої школи
УРСР, він був нагороджений орденом
Трудового Червоного Прапора, відзнакою Президента України – орденом «За заслуги ІІІ ступеня», хрестом
пошани «За духовне відродження»,
занесений до Золотої книги української еліти.
Іван Степанович Гулий був вдумливим керівником, умілим організатором, якому за три десятиліття керівництва навчальним закладом вдалося
втілити в життя багато корисних ідей,
вивести університет на одне з провідних місць, він мислив і діяв як державна людина. Його учні і зараз працюють
в університеті, продовжуючи справу
Вчителя.
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ПСИХОЛОГІЯ ПЕРЕМОЖЦІВ
М’ясні, молочні, олієжирові продукти становлять основу раціону
харчування людей всіх вікових груп і користуються підвищеним попитом
у населення. Протягом останніх років змінилась асортиментна політика –
паралельно з традиційними розробляються нові технології, а на їх основі
– нові види продукції, в тому числі оздоровчого і профілактичного
призначення. Впроваджувати їх у виробництво покликані випускники
факультету технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних
продуктів – провідного на теренах нашої країни та одного з кращих у
нашому навчальному закладі. Сьогодні наша розповідь про становлення,
розвиток і плани на майбутнє колективу факультету.
Підготовка фахівців зі спеціальності
«Технологія м’яса і м’ясних продуктів»
та «Технологія молока і молочних продуктів» вперше в Україні була розпочата в 1965 році. Саме тоді рішенням
Міністерства вищої і середньої спеціальної освіти СРСР за сприяння
Міністерства м’ясної і молочної промисловості України і особисто міністра Л.П. Риженка були відкриті ці спеціальності в КТІХП (Київському технологічному інституті харчової промисловості, нині – Національний університет
харчових технологій).
У 1966 році в інституті був створений
факультет технології м’ясо-молочних
виробництв.
Фахівців зі спеціальності «Технологія жирів і жирозамінників» на факультеті розпочали готувати з 1992 року.
У зв’язку із структурними змінами в
2007 році факультет був перейменований на факультет технології цукрових та
м’ясо-молочних виробництв, а нинішню назву – факультет технології м’ясомолочних та парфумерно-косметичних
продуктів отримав у 2011 році. На сьогодні це один із провідних факультетів в
Україні з підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» та «магістр» напряму «Харчові технології та інженерія» зі
спеціальностей «Технології зберігання,
консервування та переробки м’яса»,
«Технології зберігання, консервування
та переробки молока», «Технології
жирів і парфумерно-косметичних продуктів». Усі спеціальності акредитовані
за ІV рівнем акредитації.
Нині на факультеті навчається 770
студентів, з яких 520 за денною формою навчання та 250 – за заочною.
На базі спеціальності «Технології
зберігання, консервування та переробки молока» відкрита спеціалізація
«Технології морозива».
Підприємства з виробництва морозива є високорентабельними, а їх продукція користується великим попитом
не лише на ринку України, а й в країнах
СНД і західній Європі. Кількість спеціалізованих підприємств щороку
зростає, що зумовлює потребу у
висококваліфікованих фахівцях.
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На базі спеціальності «Технології
жирів та жирозамінників» навчаються майбутні фахівці зі спеціалізації
«Технології парфумерно-косметичних продуктів». Ефірні олії набули
сьогодні широкого використання у
парфумерії, косметиці, медицині,
побутовій хімії, харчовій промисловості. Фахівцям в галузі їх добування відкриваються широкі можливості для застосування своїх знань і
вмінь.
До складу факультету входять три
випускові кафедри: технології м’яса і
м’ясних продуктів, технології молока і
молочних продуктів, технології жирів і
парфумерно-косметичних продуктів
та загальноосвітня кафедра – загальної і неорганічної хімії.
Роком утворення кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів
можна вважати 1967, коли у КТІХП
була організована кафедра технології
та обладнання виробництв м’ясної і
молочної промисловості, на базі якої у
1969 р. створена кафедра технології
та обладнання підприємств м’ясної
промисловості.
Передові підприємства м’ясної
галузі характеризуються сучасним
технологічним обладнанням, новітніми технологіями, що забезпечують
випуск конкурентноспроможних м’ясних продуктів загального споживання і
делікатної групи.
Секретам виготовлення широкого
асортименту виробів із м’яса майбутніх фахівців навчають викладачі
кафедри, серед яких два професори,
один з яких доктор сільськогосподарських наук, шість кандидатів наук,
доцентів, старший викладач і два
асистенти.
Для лабораторних і практичних
занять кафедра використовує дві
хімічно-технологічні, наукову лабораторії, спеціалізований кабінет тваринництва та комп’ютерний клас.
Навчання студентів проводиться на
рівні сучасних вимог із застосуванням персональних комп’ютерів із
пакетами прикладних програм і алгоритмів, розроблених викладачами,
демонстрацією навчальних фільмів.

Викладачі кафедри виконують великий обсяг досліджень у напрямах:
«Технологічні аспекти комплексної
переробки та використання вторинних
ресурсів м’ясної галузі», «Вдосконалення традиційних та розроблення
нових видів м’ясопродуктів з нетрадиційної сировини», «Розроблення ресурсозаощаджуючих технологій м’ясопродуктів з підвищенням функціональних та технологічних властивостей
сировини за допомогою фізико-хімічних та біохімічних методів оброблення».
При кафедрі працює аспірантура і
докторантура, здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації.
Останнім часом доц. В.М. Пасічний
підготував докторську дисертацію і
подав роботу у спецраду; доц.
І.І.Кишенько закінчує роботу над
докторською дисертацією.
Викладачі кафедри мають високий
науковий потенціал. Тільки за останні
5 років опубліковано майже 500
наукових робіт, отримано понад 120
патентів України, розроблено і затверджено нормативні документи на
широкий асортимент ковбасних виробів, напівфабрикатів, консервів, функціональних харчових сумішей.
До наукової роботи активно залучаються студенти. Результати своїх
досліджень вони доповідають на
наукових конференціях, втілюють у
патентах України на винахід. Кращі
роботи беруть участь в конкурсі. У
2010–2012 рр. студенти О.Галенко,
О.Журавель, М.Рябовол посіли І та ІІ
місця на Всеукраїнському конкурсі
студентських наукових робіт з питань
харчової промисловості та переробки
сільськогосподарської продукції.
Кафедра підтримує тісні творчі
зв’язки з багатьма провідними підприємствами, науково-дослідними
установами та ВНЗ України.
Викладачі кафедри представлені в
Держкомітеті технічного регулювання
та споживчої політики, технічному комітеті стандартизації (ТК-140) «Молоко,
м’ясо та продукти їх переробки», очолюють Центральну галузеву дегустаційну комісію оцінки якості м’ясної і
молочної продукції в системі МінАПК,
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входять до складу експертної ради по
заморожених продуктах при Асоціації
українських виробників «Морозиво і
заморожені продукти».
Співпраця кафедри з промисловими підприємствами і асоціаціями дає
змогу направляти студентів на провідні підприємства галузі, серед яких
ТОВ «Черкаська продовольча компанія», ВАТ «Тульчинм’ясо», ТОВ «Глобинський м’ясокомбінат», ВАТ «Житомирський м’ясокомбінат», ПАТ «Кременчугм’ясо», ВАТ М’ясокомбінат
«Ятрань» та ін.
Колектив кафедри приділяє велику
увагу науково-методичній роботі, підготовці навчальної літератури.
Підручники і навчальні посібники,
написані викладачами кафедри, використовують не лише студенти університету, а й всі вищі навчальні заклади
України, які готують фахівців для м’ясної галузі.
Кафедра технології молока і
молочних продуктів була створена у
1967 р.
У навчальному процесі використовуються дві навчальні та дві науководослідні лабораторії.
У 1986 р. на базі кафедри була організована галузева науково-дослідна
лабораторія з розроблення мало- та
безвідходних технологій з перероблення сировини м’ясної та молочної промисловості. Плідна робота співробітників цієї лабораторії здобула високу
оцінку. У 1997 р. за виконання комплексу науково-дослідних робіт, пов’язаних
із розробленням технологій продуктів
функціонального та лікувально-профілактичного призначення, старші співробітники галузевої науково-дослідної
лабораторії кандидат технічних наук
Н.Г.Кононович і Г.П.Дмитровська стали
лауреатами Державної премії України з
науки і техніки.
Із моменту створення кафедри її
колективом підготовлено і видано
дев‘ять навчальних посібників із грифом Міністерства освіти і науки,
останні з яких «Технологія продуктів зі
знежиреного молока, молочної сироватки і маслянки» (2011 р.), «Технологія дитячих молочних продуктів»
(2012 р.). Готуються до друку рукописи
ще 7 навчальних посібників та підручників, які заплановано видати у 2013 р.
Щороку науковці кафедри одержують
більше 10 патентів України, публікують
понад 60 наукових праць.
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За роки діяльності кафедра підготувала близько 2500 висококваліфікованих фахівців для підприємств молочної промисловості, що розташовані у
всіх регіонах України.
Із метою посилення зв'язків із
молочною промисловістю та підвищення рівня підготовки спеціалістів, з
2004 р. кафедра розпочала проведення щорічних науково-практичних
семінарів та конференцій, де розглядаються питання підвищення ефективності переробки молока та конкурентоспроможності молочної продукції, шляхи подолання кризових ситуацій у галузі, захисту інтелектуальної
власності підприємств, у яких беруть
участь викладачі нашого та інших університетів, науково-дослідних установ, представники міністерств та
відомств, провідних компаній з
виробництва обладнання, миючих
засобів, харчових добавок, тари й
упаковки та ін.
Ще одним кроком зміцнення зв'язків кафедри з представниками підприємств стало включення нашого університету до складу Асоціації виробників морозива «Українське морозиво
і заморожені продукти» (2003 р.) та до
Спілки молочних підприємств України
(2004 р.). На їх запрошення студенти,
аспіранти та викладачі кафедри
беруть активну участь у щорічних
галузевих виставках, науково-практичних семінарах, роботі дегустаційних комісій.
Кафедра має всі належні умови для
підготовки висококваліфікованих фахівців промисловості та науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації. Випускники мають високий професійний рівень підготовки як для
інженерно-організаційної діяльності,
так і для вирішення складних інженерно-технічних завдань, що виникають у
виробничих умовах.
На замовлення підприємств молочної промисловості, а також Асоціації
Українських виробників морозива
«Українське морозиво та заморожені
продукти» на базі спеціальності
«Технології зберігання, консервування
та переробки молока» відкрито спеціалізацію «Технології морозива».
Щороку формуються групи для
навчання за програмою поглибленого
вивчення технології морозива. До
навчального процесу залучаються
провідні фахівці молочної промисло-

вості та молочних компаній. Студенти
мають змогу вивчати технології за
допомогою напівпромислового обладнання: гомогенізатора клапанного
типу, фризера періодичної дії, заквасочника, вакуум-випарної установки,
дослідні зразки морозива зберігають
у спеціально облаштованому морозильному ларі.
На кафедрі працюють доктор технічних наук, професор, вісім доцентів,
кандидатів технічних наук, чотири
асистенти. Кафедра здійснює керівництво 9-ма аспірантами. Щороку відбуваються захисти кандидатських
дисертацій.
Науково-дослідна робота кафедри
координується науковим напрямом
бюджетної науково-дослідної роботи
«Вдосконалення і розроблення фізико-хімічних основ технологій молочних продуктів функціонального і
десертного призначення» та фундаментальними дослідженнями за темою «Розроблення науково-практичних основ комбінування сировини
різного походження з метою розроблення нових технологій комбінованих
продуктів на молочній основі».
Науковий потенціал кафедри дозволяє вирішувати актуальні завдання на
замовлення підприємств галузі. За
участю викладачів та студентів розроблені та впроваджені у виробництво
понад 10 видів продуктів, розроблено
три ДСТУ на молочні продукти та два –
на методи визначення показників
якості молока та молочних продуктів
відповідно до вимог міжнародної та
європейської систем стандартизації
та сертифікації.
Кафедра технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів
як окремий структурний підрозділ
створена у 2011 році. Навчальний
процес забезпечують два професори,
доктори наук, чотири доценти, кандидати наук, старший викладач і асистент. Усі викладачі мають базову вищу
освіту з даної спеціальності, а деякі –
практичний досвід роботи на виробництві, що позитивно впливає на
якість підготовки спеціалістів.
Матеріально-технічне забезпечення
навчального процесу відповідає сучасним вимогам: дві навчальні та
науково-дослідна лабораторії кафедри обладнанні усім необхідним для
проведення навчального процесу та
наукових досліджень.
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Наукова діяльність кафедри охоплює такі основні напрями: «Розроблення та удосконалення технологій
перероблення олієжирової сировини», «Розроблення технологій олієжирових продуктів оздоровчої та профілактичної дії», «Розроблення рецептур
та технологій косметичних виробів на
основі олієжирової сировини, ефірних
олій, ПАР та екстрактів цілющих рослин», «Розроблення наукових основ
вилучення ліпідів і білків з олійної
сировини та методів оцінки їх якості»,
«Удосконалення технології виробництва майонезної продукції з використанням натуральних рецептурних компонентів».
Викладачі кафедри беруть активну
участь у міжнародних наукових заходах: доцент Т.Т. Носенко у 2011 р. виступила з доповіддю на 9-му Конгресі
Європейської науки і технології ліпідів
у м. Роттердамі, а у 2012 – на 10-му
Конгресі в польському місті Кракові.
Професор В.В. Манк – учасник Міжнародної конференції «Food Science,
Engineering and Technologies – 2012» у
м. Пловдиві (Болгарія).
Важливим аспектом діяльності
кафедри на перспективу є підготовка
наукових кадрів у аспірантурі і докторантурі. Сьогодні в аспірантурі навчаються 3 аспіранти, а доцент кафедри
Т.Т. Носенко готує докторську дисертацію.
У навчальному процесі, крім традиційних форм, використовують активні
методи (імітаційні вправи з розв’язанням виробничих ситуацій, коли одне і
те ж питання розглядається з різних
точок зору тощо).
Кафедра також готує майбутніх
фахівців зі спеціалізації «Технології
парфумерно-косметичних виробів»,
що охоплює виробництво парфумерних продуктів, косметичних
засобів для догляду за шкірою,
декоративної косметики, мийних
засобів для шкіри, волосся тощо.
Виробництво парфумерної та косметичної продукції – одна з найприбутковіших галузей сучасної промисловості.
Для її розвитку вкрай необхідні
освічені, висококваліфіковані фахівці. Фахівцю в галузі добування і
застосування ефірних олій відкриваються широкі можливості для застосування своїх знань та вмінь. Саме
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брак добре підготовлених кадрів для
усіх сфер діяльності парфумернокосметичної промисловості є актуальною проблемою, яка потребує
вирішення.
Зроблені перші кроки щодо встановлення зв’язків з підприємствами
і організаціями галузі. Укладена
угода про співробітництво з Асоціацією «Парфумерія та косметика
України», що відкриває широкі можливості у виконанні спільних проектів, проходження студентами практик, проведенні науково-технічних
та методичних семінарів і конференцій, сприянні працевлаштуванню
випускників фа культету. Базовими
підприємствами практичної підготовки фахівців є ПАТ «Київський маргариновий завод «Олком», Мелі топольський та Одесь кий олієекстракційні заводи, За порізький та
Львівський жиркомбінати, ТОВ «Слобожанський миловар» та київські
підприємства з виробництва косметичних засобів ТОВ «Нату ральна
косметика» та ТОВ «Екмі», де студенти мають можливість вивчати
прогресивні технології та сучасне
обладнання у промислових умовах.
Студенти-магістри проходять технологічну практику у Науково-дослідному інституті олії та жирів, який є
провідним науковим центром технології олій, жирів та жиромісткої
сировини України.
Високий рівень підготовки випускників кафедри дає їм можливість
успішно будувати свою кар’єру, бути
конкурентноспроможними на ринку
праці.
Кафедра загальної та неорганічної хімії була створена ще у 1930 році.
В перші роки існування, окрім курсів
загальної і неорганічної хімії, викладачі кафедри читали лекції з аналітичної
і фізичної хімії.
Наукова діяльність кафедри здійснюється за двома напрямами:
«Вивчення фізико-хімічних властивостей кальційкарбонатного осаду
цукрового виробництва» (науковий
керівник – професор О.П.Пере пелиця) та «Визначення біогенних і
токсичних елементів у воді, харчовій
сировині та харчових продуктах»
(науковий керівник – професор
О.М.Полумбрик). Кафедра тісно
співпрацює з Національним універ-

ситетом ім. Тараса Шевченка,
Національним університетом біоресурсів та природокористування,
Інститутом загальної і неорганічної
хімії, Інститутом проблем матеріалознавства НАН України.
Загальна і неорганічна хімія є однією з базових дисциплін технологічних
спеціальностей, яку вивчають майже
всі студенти першого курсу нашого
університету.
Викладачі кафедри проводять велику роботу по залученню кращих студентів до наукової роботи. Це і робота
в студентському науковому гуртку з
неорганічного синтезу «Кристал»,
щорічні виступи на студентських
наукових конференціях і спільні наукові публікації.
Впродовж 10 років на базі кафедри
проводилися Всеукраїнські олімпіади
з хімії для студентів технологічних
спеціальностей вищих навчальних
закладів України.
Велика увага на факультеті приділяється профорієнтаційній роботі. За
кафедрами закріплені навчальні
заклади, які регулярно відвідують
викладачі, беручи участь у батьківських зборах, зустрічах із випускниками шкіл.
До цієї роботи залучаються студенти під час проходження практики, а
також за місцем проживання, які розповідають про умови навчання, інформують про спеціальності, розповсюджують рекламні матеріали факультету.
Минулого року зусилля колективу
були спрямовані на формування контингенту студентів шляхом прийому
на навчання молодших спеціалістів.
Укладена угода про співпрацю з технолого-економічним коледжем БНАУ
дала свої результати: у 2012 році
прийнято на навчання понад 50
випускників коледжів і технікумів.
На факультеті забезпечується розвиток самоврядування. Студенти з
першого курсу залучені до активної
діяльності факультету та університету – з успіхом беруть участь у різних
спортивних змаганнях, КВК, конкурсах, олімпіадах. Все це розвиває у
майбутніх технологів психологію
переможців і вміння бути лідером у
будь-якій ситуації, що є запорукою
успіху в майбутньому.
Г.І. Гончаров,
декан факультету
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Ти, — справжній українець,
Син свого народу…
І втілення знайшли
І сила, й доброта
В душі твоїй величній…
Торуєш шлях земний свій
Ти справедливо і достойно,
Бо місія твоя нести знання,
Учити молодь і дорослих, —
Навчати мудрості життя!..

МАТЕМАТИК, ПЕДАГОГ, ГРОМАДЯНИН
Завідувачу кафедри вищої математики Михайлу Антоновичу Мартиненку
22 січня виповнилося 70 років.
Він народився 22 січня 1943 р. (День
Злуки) в с. Нехвороща Полтавської
обл., де розпочав свій трудовий шлях
у місцевому колгоспі і здобув середню
освіту. В 1968 р. закінчив механікоматематичний факльтет Харківського
університету і був направлений на
посаду асистента Луганського машинобудівного інституту.
У 1975-1978 рр. навчався в аспірантурі Київського університету ім. Тараса
Шевченка, де під керівництвом видатного вченого і мудрого Вчителя Андрія
Теофановича Улітка підготував і захистив кандидатську дисертацію (1979 р.).
У 1978 р. (за направленням Міносвіти)
прийшов працювати асистентом кафедри вищої математики КТІХП (Київського
технологічного інституту харчової промисловості, нині – Національний університет харчових технологій) і паралельно
розпочав активно працювати над математичними проблемами теорії пружності.
Отримані результати увійшли в докторську дисертацію «Равновесие трехмерных упругих тел, ослабленных внутренними неплоскими трещинами», успішний
захист якої відбувся в Ленінградському
університеті (1989 р.). У цьому регіоні
була сконцентрована світова наукова
школа з розрахунку тріщиностійкості конструкцій і добитися визнання в ній було
надзвичайно почесно.
На сьогодні професор М. Мартиненко є автором і співавтором більше
210 наукових і науково-методичних
праць. Як невтомно працюючий селянин збирає багатий урожай в лічені
передосінні дні, так і пан Михайло в
свій серпнево-вересневий творчий
період видав «на гора» акумульовані
роками вагомі інтелектуально-професійні надбання. Так, за останнє десятиріччя Михайло Антонович «випустив у
світ» монографію, разом із колегами
видав 4 підручники, 7 навчальних
посібників та провів десятки інших
науково-методичних досліджень.

www.nuft.edu.ua

За видатні наукові роботи в галузі
прикладної математики нагороджений високопрестижною в професійних
колах медаллю М.В. Остроградського
(2009р.), як переможець Всеукраїнського конкурсу АНВОУ (Академії наук
Вищої освіти України).
З 1994 р. професор М. Мартиненко
очолює кафедру вищої математики,
яка є однією з найстаріших в нашому
університеті. За ці роки він генерував
десятки нових ідей і проявив організаторську наполегливість для їх втілення.
Ось приклад оперативного і результативного вирішення однієї важливої
проблеми. Якщо за свою 80-річну історію кафедра не підготувала жодного
підручника і 60 років (1934 –1993 рр.)
не видавала методичну літературу з
офіційним «Грифом», то на сьогодні
вона забезпечила навчальний процес
студентів 4 підручниками та понад
десятьма посібниками рекомендованими МОНМС України. У конкурсах
навчальної літератури наші видання
неодноразово займали призові місця,
і вони давно вийшли на загальноукраїнський освітній простір.
У 2004 р. Михайло Антонович
Мартиненко був обраний Академіком
АН ВОУ. Він сім років координував
роботу «Відділення математики та
інформатики» і постійно отримував
важливу і цінну інформацію про проблеми вищої освіти від 30 членів Відділення
з провідних ВНЗ України. Її узагальнення він опублікував в декількох статтях.
Вже 45 років Михайло Антонович
заходить в аудиторію до студентів,
бере крейду в руки і доказує складні
теореми математики. Його лекції
логічні, послідовні, з надзвичайно
виваженим кожним словом. Він володіє вмінням складні проблеми розкласти на суму елементарних і донести їх до рівня розуміння студентами. В
2012 р. впливова ГО «Народна ініціатива» методом незалежного моніторингу студентів визнала професора
М.А. Мартиненка «Кращим педагогом
і вченим».

Написане про ювіляра було б далеко не повним, якби ми не сказали, що
Духовним Батьком для пана Михайла
був і є Світоч українського народу
Тарас Шевченко. З таким Геніальним
Провідником Михайло Антонович не
раз знаходив вірний шлях до Світла із
затуманеного життєвого лабіринту.
У далекому 1993 р. ми писали:
«Ваші досягнення вже зараз роблять
честь кафедрі і нашому колективу.…
але не менш важливим є Ваш вклад у
створення хорошого настрою і здорової емоційної атмосфери на кафедрі.
Ваш доброзичливий гумор, Ваша
пісня і хороша привітна посмішка
стали для кафедри абсолютно необхідними». За минулі 20 років цей позитив значно виріс, а ще ми хочемо відзначити започатковане ювіляром знакове кафедральне свято — «Спалення
розкладу». Цю глибоко символічну
подію ми святкуємо наприкінці кожного навчального року вже 18 років
поспіль. На березі Дніпра, біля високого багаття збирається наше товариство і могутній тридцятиголосий
дружній хор починає співати написану
Вами, дорогий ювіляре, кафедральну
пісню, яка вільною птицею летить над
безмежними водами Дніпра:
Розклад занять попеліє в вогні!
Дружнії руки сплелися в добрі!..
Від щирого серця зичимо Вам,
шановний пане Михайле, міцного
козацького здоров’я і дай Боже, щоб
ми з Вами ще не один десяток років
палили «Старий Розклад» і гартували у
вогні Дружбу, Гідність, Волю…і
Натхнення для майбутніх кафедральних здобутків.
Колектив кафедри
вищої математики
Ректорат, викладачі,співробітники
та студенти університету приєднуються до всіх теплих слів і щирих побажань, що прозвучали на честь ювіляра
і зичать незгасної енергії, натхнення і
бадьорості на довгі роки, нових вагомих здобутків і творчих злетів!
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СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (початок у №№9,10 за 2012 р.)

ОЦІНИ ЯКІСТЬ ОСВІТИ
У 2012 році фахівцями відділу студентських програм було організовано та
проведено соціологічне дослідження «Якість вищої освіти у Національному
університеті харчових технологій з погляду студентів та викладачів». У попередніх
публікаціях були наведені результати дослідження у порівняльній характеристиці з
погляду студентів та викладачів з метою висвітлення точок зору різних «таборів»
на важливі для обох сторін питання.
Сьогодні, продовжуючи цикл публікацій, присвячених проведеному в нашому
університеті соціологічному дослідженню, ми пропонуємо познайомитися із
відповідями тільки студентів нашого університету на питання, що стосуються організації
виробничої практики, вирішення питань, пов’язаних із навчанням, побутом, дозвіллям та
самоврядуванням студентів (всі результати представлені у відсотках).
Далі буде…
Так

Ні

Важко відповісти

27%
43%

В.П. Поденко,
начальник відділу студентських програм
Центру молодіжної політики
і корпоративної культури,
викладач кафедри політології,
соціології і права

Позитивно
Негативно
Вцілому позитивно, потребує вдосконалення
Не можу відповісти

30%

Чи задоволені Ви рівнем організації виховної
роботи серед студентів?

Позитивно
Негативно
Вцілому позитивно, потребує вдосконалення
Не можу відповісти

22%

27%
36%

25%

29%

25%
17%

19%

Як Ви оцінюєте роботу органів студентського
самоврядування?

Повністю
Скоріше ні

Як Ви оцінюєте роботу органів профспілкової
організації студентів?

Скоріше так

Повністю

Скоріше так

Зовсім незадоволений

Скоріше ні

Зовсім незадоволений

Не можу відповісти

Не можу відповісти
34%

22%
16%

31%

28%
30%

9%
10%

Чи задоволені Ви рівнем фізичного виховання
студентів в університеті?

8

14%

6%

Чи задоволені Ви рівнем системи
оздоровлення студентів в університеті?
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Інколи
63%

Дорого

Страви неякісні

Асортимент страв бідний

Великі черги

58%

Ні
11%

13%

Так, часто
26%
16%

13%

Чи користуєтесь Ви студентською їдальнею?

Повністю

Скоріше так

Скоріше ні

Зовсім незадоволений

Не можу відповісти

25%

28%

15%
9%

23%

Достатній рівень

Низький рівень

Не можу відповісти

38

34,5

35,5

49,5

Середній рівень

38,5
інколи

53,5

ні
так

26,5

16

З деканом
факультету

Чи задоволені Ви умовами проживання
в гуртожитку?

Високий рівень

Якщо Ви не користуєтесь або тільки інколи
користуєтесь студентською їдальнею,
то з яких причин?

8

Із
Із секретарем
заступниками (методистом)
декана

Чи виникають у Вас складнощі
при вирішенні питань, пов’язаних
із навчанням, побутом, організацією дозвілля?

Повністю

Частково

Скоріше не відповідають

Зовсім не відповідають

Не можу відповісти
22%

12%
59%

21%
19%

13%
8%

26%
5%

Як Ви оцінюєте роботу випускової кафедри
з організації виробничої практики студентів?

15%

На скільки, на Вашу думку, отримані в університеті
знання та уміння, відповідають сучасним вимогам
ринку праці в Україні?

Вимагання грошей
Ні
40%

Важко
відповісти
43%
Так
17%

74%

Вимагання
подарунків
13%
6%

7%

Використання
службових
можливостей батьків
Ні, не відомі

Чи відчуваєте Ви розчарування
у вибраній спеціальності?
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Чи відомі Вам випадки зловживання
з боку викладачів?
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ
Пріоритетним завданням, яке ставлять перед собою викладачі та
науковці нашого університету є забезпечення навчального процесу
літературою нового покоління.

Урожайним на книжкові новинки
виявився кінець минулого року для
кафедри фінансів, фахівці якої випустили друком низку книжок з грифом
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України. Серед них навчальний
посібник «Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва» для студентів
вищих начальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою «бакалавр» з напряму підготовки «Фінанси і кредит». Одним із співавторів підручника є доцент кафедри
Інна Дем’яненко, яка працює на
кафедрі від моменту її створення.
Також колектив кафедри підготував
підручник «Фінанси для фінансистів»
(науковий редактор і керівник авторського колективу – завідувач кафедри, професор Тамара Говорушко),
який
нещодавно вийшов друком у
видавництві «Центр учбової літератури». Зміст підручника відповідає типовій програмі навчальної дисципліни
«Фінанси» для студентів напряму підготовки «Фінанси і кредит», що дозволяє сформувати у студентів сучасні
знання про сутність фінансів, їх функції, роль в економічному житті суспільства, завдання та основні напрями
сучасної фінансової політики, проблеми її реалізації за допомогою фінансового механізму. Окремі розділи підручника присвячені вивченню особливостей міжнародних фінансів, фінансів
суб’єктів господарювання, домогосподарств, страхових компаній, країн
Європейського Союзу.
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Необхідно наголосити, що це другий
в Україні підручник, підготовлений
згідно з вимогами Державного освітнього стандарту до професійних знань
студентів напряму «Фінанси і кредит».
Проте він буде корисним всім, хто
бажає професійно знати все про
фінанси і суттєво підсилює якісні
показники кафедри фінансів напередодні акредитації.
В останні дні 2012 року вийшов друком ще один підручник авторства
спеціалістів кафедри – «Управління
фінансовою санацією підприємства»
(автори – завідувач кафедри, професор Тамара Говорушко, декан факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності Олег Шеремет,
доценти Катерина Багацька та Інна
Дем’яненко).
У підручнику розглядається теорія і
практика управління фінансовою
санацією підприємств. Його зміст
повністю відповідає типовій програмі
однойменної навчальної дисципліни
для студентів спеціальності «Фінанси і
кредит». Окремим розділом підручника є практикум, що втілює у собі зміст
практичних занять, розроблених до
кожної теми.
Підручник буде корисним викладачам, аспірантам та всім, хто бажає професійно вдосконалюватися в галузі
антикризового фінансового управління.
Не відстає за показниками публікації навчальної літератури і кафедра
обліку і аудиту, науковці якої завершили рік випуском двох навчальних
посібників – «Статистика у галузях
харчової промисловості: теорія і практика» (автори – завідувач кафедри
Леонід Чернелевський, професор
Микола Перетятько та старший викладач Людмила Соломчук) та «Судовобухгалтерська експертиза», написаний доцентом кафедри Людмилою
Духновською. Обидва посібники отримали гриф Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України.
Навчальний посібник «Статистика у
галузях харчової промисловості: теорія і практика» відповідає типовій програмі дисципліни і адаптований до
умов кредитно-модульної системи
навчального процесу. У модулях виділені теми, у яких поданий теоретичний і практичний матеріал на прикладі
галузей харчової промисловості,
розв’язування задач, контрольні запитання. Наведена тестова програма,
порядок і критерії оцінювання знань
студентів. Посібник розрахований на
студентів економічних спеціальностей

вищих навчальних закладів і фахівців
відповідного напряму.
У посібнику «Судово-бухгалтерська
експертиза» викладено сутність та
методологію судово-бухгалтерської
експертизи, методику і техніку призначення й проведення експертизи фінансово-господарської діяльності промислових підприємств на основі нормативно-законодавчої бази України.
Основна мета, яку мала авторка –
озброїти студентів необхідними теоретичними знаннями та практичними
навичками з судово-бухгалтерської
експертизи, навчати їх методично правильно застосовувати її прийоми на
практиці, кваліфіковано складати
висновок експерта відповідно до вимог
чинного законодавства України. Крім
студентів вищих навчальних закладів,
він може стати у нагоді експертам-бухгалтерам і аудиторам, які практикують.
Наприкінці року також вийшли друком кілька монографій.
«Державне регулювання прямих
іноземних інвестицій». Саме під такою
назвою доцентом кафедри фінансів
Наталією Обушною була випущена
монографія, в якій викладено концептуальні підходи до формування механізму державного регулювання прямого іноземного інвестування.
Автор розглянула сучасні технології
стимулювання прямих іноземних
інвестицій, виявила вплив державного
регулювання на ефективність залучення та використання іноземних
інвестицій. Заключною частиною
монографії є пропозиції щодо удосконалення механізму державного регулювання прямих іноземних інвестицій.
Монографія розрахована на наукових працівників, аспірантів, магістрів,
підприємців та фахівців у сфері державного управління.
У рамках міжнародного проекту
PRORES, який фінансується Євросоюзом (країни-учасники: Україна,
Литва, Польща), видана колективна
монографія “Restructuring: theoryandpractice” («Реструктуризація: теорія і
практика»), розділи в якій представили
вісім викладачів кафедри менеджменту нашого університету .
Нагадаємо, що з 1-го вересня 2011
року факультет економіки і менеджменту нашого університету розпочав
працювати над міжнародним науковим
проектом
PRORES
(Proecologicalrestructuringforjob) Сьомої
рамкової програми Європейського
союзу підтримки навчання та розвитку кар'єри дослідників (Марії Кюрі).
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Побачила світ монографія «Теорія
тертя у взаємодії твердих тіл», випущена авторським колективом науковців
нашого університету, у складі: ректора
університету Сергія Іванова, проректора з навчальної роботи Володимира
Криворотька, декана факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв Олександра Шевченка, завідувача кафедри технічної механіки і пакувальної техніки Анатолія Соколенка,
провідного співробітника Проблемної
науково-дослідної лабораторії Володимира Піддубного.
У монографії зібрана інформація
щодо загальних положень і характеристик тертя, тертя за різних переміщень складових кінематичних пар, у
нерухомих і рухомих з’єднаннях,
передачах, при переміщеннях тіл по
нерухомих і рухомих опорних площинах, гравітаційних опускних пристроях, тертя і явища затороутворення в
системах транспортування виробів
циліндричної форми тощо.
Видання рекомендоване для студентів, магістрантів, аспірантів, спеціалістів промисловості, науководослідних та проектних організацій.
Навчальні посібники випустили
науковці кафедр – технології молока та
молочних продуктів – «Технологія
дитячих молочних продуктів» (автори –
завідувач кафедри Олена Грек і доцент
Тетяна Скорченко) та технологічного
обладнання та комп’ютерних технологій проектування – «Експлуатація і
обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв» (член
авторського колективу – завідувач
кафедри Валерій Мирончук).
Автори «Технології дитячих молочних продуктів» виклали технологію
адаптованих рідких, пастоподібних,
сухих, лікувально-профілактичних дитячих молочних продуктів сучасного
асортименту, сухих каш для дитячого
харчування, молочних продуктів для
дітей шкільного віку, основи отримання рецептурних компонентів. Крім
того, вони навели апаратурно-технологічні схеми виробництва дитячих
молочних продуктів та обґрунтували
технологічні параметри виробництва.
Посібник «Експлуатація і обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв» призначений для
студентів, які навчаються за напрямом
підготовки «Машинобудування», спеціалізацією «Обладнання переробних і
харчових виробництв» відповідно до
робочої програми курсу «Експлуатація і
обслуговування технологічного обладнання харчових виробництв». У ньому
розглянуті питання обслуговування та
експлуатації на підприємствах харчової
промисловості.
Обидва посібники отримали грифи
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України і крім студентів будуть
цікавими широкому колу фахівців відповідних галузей.
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Підручник «Біологічна хімія», створений у співавторстві фахівцями кафедри біохімії та екологічного контролю
нашого університету – завідувачем
кафедри Леонідом Левандовським та
доцентами Оленою Семеновою і
Наталією Бублієнко, вийшов друком
наприкінці 2012 року. Також до авторського колективу увійшли знані
науковці – доктор хімічних наук Валерій Дрюк та кандидат сільськогосподарських наук Степан Скляр.
У підручнику викладено основні
положення біологічної хімії, що дають
загальне уявлення про хімічні основи
життєдіяльності тварин, рослин та
мікроорганізмів. Розглянуто будову,
асиміляцію і дисиміляцію основних
класів біомолекул: білків, нуклеїнових
кислот, вітамінів, вуглеводів, ліпідів,
ферментів тощо. Охарактеризовано
біохімічні процеси у харчових виробництвах.
Підручник отримав гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України і призначений для студентів
вищих навчальних закладів напряму
підготовки «Хімічні технології та інженерія». Також він може бути використаний магістрантами та аспірантами,
які вивчають біологічну хімію і фахівцями харчової промисловості та агропромислового комплексу.
Лише рік минув з часу започаткування підготовки у нашому університеті фахівців з винного туризму. І вже
першою ластівкою став підручник
«Винний туризм», створений нашими
фахівцями. До авторського колективу
увійшли – ректор університету Сергій
Іванов, завідувач кафедри Дарія
Басюк, доценти кафедри біотехнології
продуктів бродіння та виноробства
Марина Білько, Ірина Бабич та доцент
кафедри туристичного та готельного
бізнесу Юрій Сологуб.
У підручнику викладено основну
проблематику досліджень та практичної діяльності у напрямку винного
туризму. Фахівців-виноробів і організаторів туристичного бізнесу об’єднує
і той фактор, що вино – це мистецтво,
яке по праву можна вважати культурною спадщиною і необхідно зберігати
для наступних поколінь.
Вино і подорожі завжди були тісно
взаємопов’язаними, адже пригощання гостей національними напоями, в
першу чергу вином, є елементом гостинності практично у всіх народів
світу.
Підручник «Винний туризм» також
отримав гриф Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України і призначений для студентів та викладачів
вищих закладів освіти, магістрантів,
аспірантів, а також спеціалістів маркетингових служб виноробних та виноторгових компаній й менеджерів
туристичних фірм.
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Наприкінці 2012 року відбувся
турнір із футболу між студентами
київських вишів – Студентська Ліга
«ФК «Динамо» (Київ), організований Студентською профспілковою
асоціацією м. Києва та Фан-клубом «Динамо».
Протягом жовтня-грудня на тренувальній базі «Динамо» на полі зі
штучним покриттям у Конча-Заспі
тривала серія матчів, яка й визначила переможця сезону. Від самого початку гра була захоплюючою
і цікавою, а студенти 12 столичних
вишів, у тому числі й нашого,
докладали максимум зусиль для
отримання омріяного кубку.
Змагання відбувалися за коловою
системою – в одне коло.
Саме нашій команді в парі з футболістами Київського національного університету імені Тараса Шевченка
випала честь відкрити турнір.
На 25-й хвилині першого тайму м’яч
у ворота противника забив студент
факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності Євген Жук. Цей
м’яч був єдиний у зустрічі, наші футболісти на класі довели гру до фінального свистка.
У другому турі наша команда впевнено обійшла команду Київського
національного університету будівництва і архітектури й перемогла з
рахунком 2:1.
Наприкінці першого тайму, помилкою голкіпера противників скористався півзахисник нашої збірної, студент
факультету інженерної механіки та
пакувальної техніки Микола Кібиш, і
команди пішли на перерву за повної
переваги наших спортсменів.
У середині другого тайму другий
м’яч у ворота Київського національного університету будівництва і архітектури забив студент факультету автоматизації і комп’ютерних систем
Єльдар Бодров.
На останній хвилині матчу супротивники зібралися і змогли відіграти один
м’яч. Останні додані хвилини наші
футболісти контролювали хід матчу і
довели його до логічного завершення.
Четвертий тур запам’ятався тим, що
у шести іграх було забито 45 голів!
Наша команда змагалася з футболістами Київського національного університету технологій і дизайну й
перемогла з рахунком 6:4. Голи забили: на п’ятій хвилині Вадим Степанюк,
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Безкоштовно

по двічі вразили ворота супротивника
Євген Листопадський (на 20 і 48 хвилинах) і Руслан Купріянчук (на 10 і 35
хвилинах матчу) та на 45 хвилині відзначився Артем Кубинський.
Інтрига з переможцем турніру тривала до останнього туру. Адже команди Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» та нашого університету
до останнього моменту розділяло
лише одне очко.
Боротьба за чемпіонський титул
тривала запекла й безкомпромісна,
проте чітко за правилами фейр-плей
та з повагою до суперника і рішень
суддівської бригади.
Всі питання щодо І місця зняв студент факультету інженерної механіки
та пакувальної техніки нашого
навчального закладу Микола Кібиш,
який і забив переможний гол.
Як не намагалася команда НТУУ
«КПІ» наздогнати лідерів, проте наші
спортсмени мужньо відстояли свої
ворота. І за результатами гри переможний трофей впевнено дістався
нашій команді, яка майстерно обійшла у мистецтві володіння м’ячем сильних суперників.
Урочистим акордом спортивного
свята стало вручення призів та кубку
переможців. Цю почесну місію здійснили голова Студентської профспілкової асоціації м. Києва Олександр
Яцунь та президент Фан-клубу
«Динамо» Сергій Михайленко, який
так прокоментував підсумки першого сезону: «Зізнаюся, чесно, я не очікував, що все вийде настільки добре
і позитивно. Таких серйозних турнірів наш Фан-клуб до цього ще не
проводив, так що це була перша лас-
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тівка. Змагання пройшли одночасно і
в боротьбі до останнього туру, і в
дружній обстановці.
Окремо хотів би подякувати арбітрам (працювали під керівництвом
Олександра Солов'яна), оскільки суддівство було чесним, об'єктивним і
справедливим, а також учасникам - всі
команди підійшли до турніру дуже відповідально, ну і, звичайно, президенту
«Динамо» Ігорю Суркісу, який підтримав нашу ініціативу.
У цьому році ми зробили все, що б
розвивати студентський футбол, прищеплювати молоді інтерес до спорту.
У наступному році ми плануємо розширювати турнір, також будемо старатися, щоб фінальний матч відбувся на
стадіоні «Динамо» ім. Лобановського,
щоб і вболівальники могли прийти підтримати свої команди.
Що стосується переможців, юнакидуже добре себе проявили. Нехай на
них подивляться наші тренери, хто
знає, можливо, хтось із них майбутня
зірка футболу!».
Склад нашої команди-чемпіона турніру: Антон Старанчук (капітан команди,
майстер спорту), Олександр Цвігун,
Вадим Степанюк, Олександр Бульбин,
Віталій Малимон, Євген Листопадський, Єльдар Бодров, Дмитро Гагун,
Роман Демчук, Микола Кібиш,
Олександр Семенов, Іван Мельник,
Руслан Купріянчук, Андрій Потапов,
Валерій Кононенко, Євген Жук, Артем
Шундрик, Артем Кучинський.
Тренував команду викладач кафедри фізичного виховання нашого університету, майстер спорту Тарас
Шпичка.
Вітаємо наших чемпіонів! Так
тримати!
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