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З лагідними сонячними променями й ніжними першими квітами до
нас прийшла весна й принесла зі
собою чудове свято – Міжнародний жіночий день. Недарма воно
святкується в пору оновлення природи, адже жінка – Прародителька
всього живого, Берегиня роду
людського.
Редакція «Променя» сердечно
вітає усіх чарівних, прекрасних,
мудрих і вічно молодих представниць прекрасної половини людства. Нехай все у вас завжди буде
тільки на «відмінно»!
Цього святкового дня звучали
безліч найрізноманітніших вітань й
побажань. Не залишилося осторонь і керівництво нашого університету.

Дорогі жінки!
Від щирого серця вітаю вас із прекрасним весняним святом - 8 Березня!
У нашому університеті ви складаєте
більшість і тому саме від вашого професіоналізму, теплоти й щедрості
душі багато в чому залежить успіх
нашого навчального закладу.
Нехай же в ці чудові весняні дні вам
дістануться найкращі квіти і найніжніші посмішки ваших рідних і колег.
Нехай кожній із вас вдасться досягнути всіх намічених цілей, і творчий успіх
супроводжує кожну вашу ідею, кожне
починання.
Щиро зичу вам і всім вашим близьким здоров’я, удачі й чудового
настрою! Від усього серця бажаю вам
миру, сповненого любов’ю і ніжністю,
добром і щастям, радістю і оптимізмом! Нехай у ваших домівках завжди
панують злагода, добробут і взаємна
довіра.
З повагою,
Ректор
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А. Українець

ПИТАННЯ, ЩО
ПОТРЕБУЮТЬ УВАГИ
10 березня відбулося засідання вченої ради університету. Головний орган
управління університетом зібрався,
щоб обговорити результати роботи в
університеті Державної фінансової
інспекції України, дізнатися про стан
підготовки до проведення 8-го
Центральноєвропейського конгресу з
харчової науки CEFood 2016 та вирішити низку поточних питань.
Із ґрунтовною доповіддю щодо
результатів фінансової перевірки
діяльності університету та п’яти структурних підрозділів – Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості, Полтавського
коледжу харчових технологій, Смілянського коледжу харчових технологій, Інститутів післядипломної освіти в
Одесі та Києві – виступив проректор
університету з навчально-виробничої
діяльності та розвитку Олександр
Бессараб. Він зупинився на висновках
ревізорів по кожному виду діяльності,
назвав виявлені ними недоліки й
порушення та проінформував, які
заходи були застосовані для їх усунення. У ході доповіді свої коментарі
надали ректор університету Анатолій
Українець, перший проректор Володимир Яровий, проректор з наукової роботи Тетяна Мостенська. За
результатом перевірки була визнана
неефективною діяльність керівництва
обох Інститутів післядипломної освіти.
За пропозицією першого проректора
Володимира Ярового, директору
Інституту післядипломної освіти у
м. Києві Сергію Дудку буде оголошена сувора догана. Ректор Анатолій
Українець вніс пропозицію сформувати дві комісії, які протягом місяця
мають детально вивчити стан справ у
цих структурних підрозділах і надати
пропозиції щодо їх реформування та
розробити принципово нову концепцію підвищення кваліфікації та перепідготовки в них фахівців.

Не варто забувати, що час проведення на базі нашого вишу 8-го
Центральноєвропейського конгресу з
харчової науки CEFood 2016 невпинно
наближається. Наш університет виборов право проведення форуму у жорсткій конкуренції з представниками
інших країн, тож тепер справа честі
для нашого колективу організувати й
провести наукове зібрання на найвищому рівні. Тому значна частина засідання й уваги членів вченої ради були
зосереджені на стані підготовки до
проведення Конгресу, про який доповів проректор з міжнародних зв’язків
та інтеграції Ярослав Засядько.
Далі розглянули низку поточних
питань – присвоєння імені професора
Олексія Герасименка лабораторії органічного синтезу, в якій професор
пропрацював 20 років, і з нагоди 100річчя від дня його народження; надання творчої відпустки професору
Володимиру Логвіну для завершення
роботи над підручником «Вода у
виробництві харчових продуктів»; клопотання дирекції Інституту технічної
теплофізики НАН України щодо безкоштовного захисту докторської дисертації науковцем інституту у спеціалізованій вченій раді нашого університету; рекомендації до друку наукової
літератури та Положення про Навчально-науковий інститут економіки і
управління. З поточних питань виступили та висловили свої міркування
ректор університету Анатолій Українець, проректор університету з науково-педагогічної та виховної роботи
Лариса Арсеньєва, проректор з наукової роботи Тетяна Мостенська, декан
факультету автоматизації і комп’ютерних систем Людмила Маноха, вчений секретар Надія Волощенко, в.о.
директора Навчально-наукового інституту економіки і управління Олег Шеремет, завідувачі кафедр Сергій Шульга, Анатолій Ладанюк, Олена Драган.
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ЗНАЙТИ СЕБЕ
10 березня 2016 року в холі головного корпусу університету відбувся
щорічний «День кар’єри НУХТ». Захід вже кілька років поспіль організовується
відділом працевлаштування випускників із метою надання допомоги студентам і
випускникам у плануванні професійної кар’єри. Цього дня провідні роботодавці
України презентують кар’єрні можливості, надають інформацію щодо вакансій,
проводять кваліфікаційні співбесіди з потенційними кандидатами, вчать правильно
складати резюме й представляти себе роботодавцю.
Цього року участь у Дні кар’єри
взяли: компанії «Ашан», «Благо», ДП
Мілкіленд Україна (ТМ «Добряна»),
« С і л ь п о » , « Т Е Р М О - П А К » , VA R U S ,
Mafia&Casta, Ukrainian Sugak Company,
Domino’s Pizza, Київський міський
центр праці.
Захід урочисто відкрили: проректор
університету з науково-педагогічної
та виховної роботи Лариса Арсеньєва,
проректор з міжнародних зв’язків та
інтеграції Ярослав Засядько, декани
факультетів – енергетики і енергоменеджменту Михайло Масліков, автоматизації і комп’ютерних систем Людмила Маноха, в.о. директора Навчально-наукового інституту економіки і
управління Олег Шеремет і його перший заступник Наталія Слободян,
начальник навчально-методичного
управління Валерій Виговський, фахівець Київського міського центру праці
Оксана Шубіна, представники компаній «ТЕРМО-ПАК», «Ашан», ДП Мілкіленд Україна.
«День кар’єри» надав унікальний
шанс нашим студентам зустрітись із
представниками найкращих компаній,
дізнатись про кадрові потреби бізнесу, поспілкуватись з HR-менеджерами, познайомитись із критеріями відбору персоналу, подати своє резюме
на відкриті вакансії та зрозуміти,
якими навичками потрібно володіти,
щоб отримати роботу в умовах жорстокої конкуренції на ринку праці.
Більше тисячі студентів відвідали
захід, під час якого представники компаній скористалися можливістю надати інформацію про стажування і
вакансії постійної та тимчасової роботи; отримати резюме від усіх бажаючих і провести з ними попередню,

коротку співбесіду; запросити потенційних кандидатів для проходження
кваліфікаційної співбесіди; провести
презентацію компанії, тематичний
семінар або майстер-клас; розмістити інформацію про компанію та асортимент послуг на виставкових стендах
і поширити друковані інформацій ні матеріали серед учасників Дня
кар’єри.
Молодь отримала унікальну можливість у неформальному спілкуванні з
роботодавцями дізнатися про специфіку та умови роботи в тій чи іншій
компанії. Усі компанії-учасники заходу
є конкурентноспроможними роботодавцями, і всі вони були цікаві нашим
студентам.
Більшість із представлених торгових марок і підприємств ведуть активну міжнародну бізнес-діяльність, що в
свою чергу, відкриває можливості для
їх співробітників збагачувати свій
досвід і застосовувати його в рідній
державі.
Безперечно, подібні заходи є вкрай
необхідними, адже вони сприяють
налагодженню живого діалогу між
потенційним працівником і роботодавцем.
Звичайно, не всі відвідувачі заходу
вже сьогодні визначилися з майбутнім
місцем роботи. Проте, ніхто не може
заперечити, що можливості для цього
вони мають.
Наш університет буде продовжувати
налагоджувати прямі зв’язки з підприємствами. Адже сьогодні вкрай важливо, щоб молоді спеціалісти зі свіжими,
інноваційними знаннями займали достойні робочі місця у передових галузях
економіки країни й, зокрема, харчовій
промисловості.
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ПІДСУМОВУЄМО
НАУКОВІ ЗДОБУТКИ
Серед пріоритетних напрямів діяльності нашого колективу одне з чільних місць посідає наукова
діяльність, і це цілком закономірно, науковим дослідженням протягом всієї історії навчального закладу
надавалося особливе значення – наукові школи, засновані видатними вченими-співробітниками вишу,
налічують не одне десятиліття. Їх відкриття й винаходи стали підмурівком створення й розвитку
багатьох провідних вітчизняних і зарубіжних підприємств.
Не збавляють обертів наші дослідники й нині.
Відповідно до основних напрямів науково-інноваційної
діяльності України та з урахуванням розвитку наукових
шкіл НУХТ пріоритетними напрямами розвитку науки в
університеті є: розроблення технологій харчових продуктів оздоровчої та профілактичної дії; розроблення
новітніх енерго- та ресурсозберігаючих технологій;
розроблення наукових основ технологічних процесів
харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв із метою створення високоефективних технологій та обладнання, засобів механізації і автоматизації;
наукові основи створення сучасних пакувальних систем із забезпеченням тривалого зберігання харчової
продукції; підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та переробної галузей АПК у ринкових
умовах; екологізація виробництв харчової та переробної галузей АПК; розроблення принципово нових високоефективних технологій мікробного синтезу для одержання продуктів цільового призначення; розроблення
наукових основ створення автоматизованих систем
керування для комп’ютерно-інтегрованих виробництв
харчової і переробної промисловості; розроблення
нанотехнологій харчових продуктів; розроблення нових
інформаційних технологій прийняття рішень у виробничій та освітній діяльності; розроблення новітніх науково-методичних та інформаційних технологій навчально-виховного процесу, спрямованих на підвищення
якості вищої освіти.
Наукові інновації нашого колективу високо цінуються
державою. Понад 50 науковців університету ставали в
різні роки лауреатами Державної премії в галузі науки і
техніки. Премій Президента, Верховної Ради, Кабінету
Міністрів України регулярно удостоюються молоді
дослідники. Зокрема, у минулому році лауреатами
Державної премії України в галузі науки і техніки за стали
професори Володимир Ковбаса і Віра Дробот, а доценту
Юрію Змієвському була присуджена щорічна премія
Президента України для молодих вчених.
Уже не один рік поспіль наш університет утримує лідируючі позиції у рейтингу вишів за винахідницькою діяльністю. Перше місце забезпечують велика кількість охоронних документів – патентів на винаходи та корисні
моделі, що отримуються щороку, в т. ч. і у співавторстві зі
студентами. Так, за 2015 рік отримано 367 охоронних
документів, із них 214 спільно зі студентами і 3 свідоцтва
про реєстрацію авторського права на твір.
Традиційно новий календарний рік починається з підведення підсумків і окреслення планів на рік поточний.
Тож і наші науковці відзвітували в Міністерстві освіти і
науки України щодо своєї діяльності протягом 2015 року,
і сьогодні ми пропонуємо до уваги основні позиції цього
звіту.
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ОБ’ЄДНАНІ СПІЛЬНОЮ МЕТОЮ
Протягом 2012-2015 рр. «Промінь» знайомив читачів із відокремленими структурними підрозділами
навчально-наукового комплексу нашого університету. Сьогодні пропонуємо до знайомства
Свалявський технічний коледж.
Свалявський політехнічний технікум був заснований Львівським Раднаргоспом у 1964 році на підставі
розпорядження №630 Ради Міністрів УРСР від 22 травня 1964 року для
підготовки спеціалістів будівельної
індустрії.
У 1966 році навчальний заклад був
переданий до системи Міністерства
харчової промисловості України. 1986
року технікум був підпорядкований
Держагропрому України. З 1991 року
навчальний заклад готував спеціалістів для Державного комітету по харчовій промисловості України.
Колегією Міністерства освіти від 23
червня1993 р. (протокол № 3/2) було
затверджене рішення Міжгалузевої
акредитаційної комісії від 20 травня
1993 р. (протокол № 4) про внесення
до Державного реєстру закладів освіти України і надання Свалявському
технічному коледжу ліцензії на право
здійснення освітньої діяльності за ІІ
рівнем акредитації.
Постановою Кабінету Міністрів № 491
від 22 травня 1997 року навчальний
заклад переданий у підпорядкування
Міністерству освіти України, згідно з
наказом якого №436 від 3 липня 2003
року він став структурною одиницею
Національного університету харчових
технологій.
Нині у коледжі за денною та заочною формою навчання готують фахівців за вісьмома спеціальностями:
«Економіка підприємства», «Експлуатація і ремонт обладнання харчових
виробництв», «Виробництво харчової
продукції», «Монтаж і експлуатація
електроустаткування підприємств і
цивільних споруд», «Туристичне обслуговування», «Готельне обслуговування», «Бродильне виробництво і
виноробство», «Виробництво хліба,
кондитерських, макаронних виробів
та харчоконцентратів», «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж».
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З 1997 році на базі коледжу працює
філія університету, де здійснюється
підготовка «бакалаврів» і «спеціалістів» за спеціальностями «Економіка
підприємства» (спеціалізація «Економіка і право»), «Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів та
харчо концентратів», «Електротехнічні
системи електроспоживання».
Навчальний заклад має потужну
матеріально-технічну базу – два навчальних корпуси, два гуртожитки,
навчально-обчислювальний центр,
чотири кабінети персональних комп’ютерів, їдальню на 220 місць, студентський буфет, розвинуту спортивно-оздоровчу базу.
Підготовку висококваліфікованих
фахівців забезпечує педагогічний
колектив коледжу, у складі якого п’ять
кандидатів наук, заслужений працівник освіти України, 20 відмінників
освіти України, 11 старших викладачів, 7 викладачів-методистів, 63 викладачі вищої категорії. Ряд викладачів є аспірантами і здобувачами на
кафедрах вищих навчальних закладів
ІІІ-ІV рівнів акредитації.
Колектив коледжу – велика дружна
згуртована команда професіоналів,
мета якої – підготовка висококваліфікованих фахівців для підприємств харчової, переробної промисловості та
громадського харчування, адаптованих до умов ринку праці та ринкових
взаємовідносин у економіці України. У
центрі уваги педагогів всебічний розвиток людини, як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її
талантів, розумових і фізичних здібностей, прищеплення студентам професійних навичок, інтересу до обраної
спеціальності. Викладацький колектив
коледжу вирізняє прагнення до виховання високих моральних якостей,
формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення
на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу.

У Свалявському технічному коледжі
функціонує 10 циклових комісій.
Циклова комісія технологічних дисциплін. Навчальний заклад має добрі
традиції у підготовці фахівців технологічного напрямку. Перший прийом
студентів-технологів бродильного виробництва та виноробства був здійснений ще в 1964 році.
Наразі для підготовки висококваліфікованих спеціалістів у коледжі створена відповідна навчально-матеріальна база. До послуг студентів три
лабораторії хімії, дві лабораторії технохімічного контролю виробництва,
кабінети технології галузі, охорони
праці, обладнання виробництва, автоматизації, товарознавства сировини. Всі кабінети, лабораторії забезпечені відповідним обладнанням, що
створює необхідні умови для ефективного проведення навчального
процесу, для розвитку творчих здібностей студентів.
Циклова комісія економічних дисциплін. Економічний відділ - один із
найбільших у коледжі - був створений
у 1967 р., на цьому відділі навчається
близько 160 осіб.
Циклова комісія електротехнічних
дисциплін. Перший випуск спеціалістів-електриків відбувся у вже далекому 1973 році. У господарство країни
щороку йдуть працювати десятки
спеціалістів, які очолюють підприємства, установи, технічні служби в різних галузях, працюють майстрами,
бригадирами, монтерами високої
кваліфікації.
Викладачами комісії практикується
виконання віртуальних лабораторних
робіт, самостійне тренування студентів у збиранні схем. Кількість студентів, які володіють сучасними технологіями виконання розрахунків, розроблення графічних матеріалів за допомогою комп’ютерної графіки, освоюють сучасні методи монтажу електроустаткування, зростає щороку.
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Циклова комісія механічних дисциплін. Комісія, яка здійснює підготовку студентів за спеціальністю
«Експлуатація та ремонт обладнання
харчових виробництв», була створена
у 1966 році. Колектив циклової комісії
приділяє значну увагу методичному
забезпеченню навчального процесу.
Студентам запропонована необхідна
кількість навчальних посібників, інструкцій до лабораторно-практичних
робіт та інших навчально-методичних
матеріалів.
Циклова комісія фізико-математичних дисциплін. У складі цієї циклової
комісії 13 викладачів, які забезпечують викладання дисциплін загальноосвітнього циклу: математики, фізики, астрономії, основ інформатики та
природничонаукового циклу: вищої
математики, елементів вищої математики, фізики, інформатики та
комп’ютерної техніки.
Всі викладачі циклової комісії значну увагу приділяють методичній роботі: розробляють навчальні посібники і
методичні вказівки з тем, винесених
для самостійного опрацювання студентами, тестові завдання для модульного контролю знань, поновлюють
інструкції для виконання лабораторних робіт. Викладачі циклової комісії
використовують модульно-рейтингову систему оцінювання теоретичних
знань і практичних навичок студентів.
Циклова комісія хімічних дисциплін. Із метою глибокого вивчення дисциплін хімічного циклу у коледжі створені: лабораторія аналітичної хімії,
кабінет-лабораторія органічної хімії,
кабінет-лабораторія неорганічної та
фізичної ї колоїдної хімії, кабінет біології. Робота щодо їх переобладнання
та забезпечення необхідними реактивами триває постійно. Також систематично вносяться зміни в апаратне і
програмне забезпечення.
Циклова комісія філологічних дисциплін. Ця комісія є структурним
навчально-методичним підрозділом,
що здійснює навчально-виховну та
методичну роботу з декількох споріднених навчальних дисциплін. Викладачі філологічних дисциплін викладають майбутнім спеціалістам: українську мову та літературу, світову літературу, українську мову за професійним спрямуванням, ділову українську

мову, іноземну мову (англійську,
німецьку, французьку), іноземну мову
за професійним спрямуванням.
Циклова комісія об’єднує 14 викладачів, які організовують методичну та
гурткову роботу, проводять предметні тижні, конференції, олімпіади, конкурси, літературні вечори тощо.
Педагоги-філологи сприяють творчим пошукам студентів, які пишуть
поезії чи прозу. Неодноразово студенти коледжу займали призові місця
на мовних конкурсах ім. П. Яцика та
брали участь у мовно-літературному
конкурсі ім. Т.Г. Шевченка.
Викладачі циклової комісії філологічних дисциплін виступають організаторами різних культурних заходів,
що проводяться на рівні коледжу,
міста чи району: Дня учителя, Дня
студента, Дня харчовика, Дня української писемності та мови, Дня матері,
те матичних пізнавальних заходів
«Святкування Різдва в Україні та за
кордоном», «Традиції святкування
Великодня у країнах Європи» тощо.
Циклова комісія суспільних дисциплін. Її фахівці вчать студентів, спираючись на загальнолюдські цінності,
творчо опрацьовувати і критично
переосмислювати світовий історичний досвід і засвоювати його уроки,
формувати на цій основі власні переконання, громадську позицію та
активно її відстоювати. Завдяки творчому підходу викладачів історія
України, всесвітня історія, економічна
та соціальна географія світу, філософія, політекономія, економічна теорія, історія економічних учень, економічна історія, культурологія, соціологія, правознавство – дисципліни, що
ними викладаються, набувають нового значення, дають змогу з’ясувати
передумови та джерела зародження
певних суспільних явищ, виявити
закономірності сучасного стану українського суспільства та глобалізованого світу в цілому, спрогнозувати
майбутнє.
Циклова комісія спортивно-масових дисциплін. Зусилля колективу цієї
комісії спрямовані на зміцнення здоров'я, розвиток фізичних, моральновольових та інтелектуальних здібностей студентів із метою гармонійного
формування їх особистості. Фізична
культура є важливим засобом підви-
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щення соціальної і трудової активності, задоволення моральних, естетичних і творчих запитів, життєво важливої потреби взаємного спілкування,
тому фахівці циклової комісії керуються у своїй діяльності загальновідомими гаслом – «У здоровому тілі – здоровий дух».
Циклова комісія комп’ютерних дисциплін. Підготовку фахівців за спеціальністю «Обслуговування комп’ютерних та інтелектуальних систем і мереж» у коледжі розпочали у 2001 році.
Для навчання майбутніх молодших
спеціалістів із комп’ютерної інженерії
створена належна матеріальна база,
є досвідчені педагогічні кадри. За
короткий час організовані шість комп’ютерних класів, оснащених комп’ютерами нового покоління, навчальнообчислювальний центр, лабораторії
комп’ютерної електроніки, інформатики, інформатики та ЕОМ, програмування та алгоритмічних мов, мікропроцесорної техніки, мікросхемотехніки. На сьогодні коледж у даному
напрямку підготував понад 400 спеціалістів, значна частина з яких продовжує удосконалювати свій освітній
рівень.
У вільний від навчання та наукової
роботи час до послуг студентів гуртки художньої самодіяльності, спортивні зал і майданчик. Організації
дозвілля своїх вихованців колектив
коледжу приділяє надзвичайно велику увагу. Щорічно відбувається велика кількість цікавих пізнавальних,
тематичних і яскравих розважальних
заходів. Плідно працює студентське
самоврядування навчального закладу. І педагоги та співробітники, й студенти – активні учасники різноманітних благодійних акцій. Стрімко розвивається міжнародне співробітництво – академічна мобільність стала
невід’ємною складовою навчального
процесу.
Інноваційність, відкритість новому й
прогресивному, креативність, творчий
неспокій завжди вирізняли цей колектив. Попереду багато планів й задумів,
нових вступників і випускників, роки
плідної звитяжної праці. І на цьому
шляху колектив Смілянського технічного коледжу НУХТ чекають нові вагомі
здобутки й беззаперечні успіхи!
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До 100-річчя з дня народження Тимофія Бороди і Олексія Герасименка

ПОДВІЙНИЙ ЮВІЛЕЙ
У лютому й березні цього року колектив кафедри органічної хімії
відзначив одразу два сторічні ювілеї – Т.А. Бороди і О.А. Герасименка –
висококваліфікованих фахівців і талановитих організаторів, які, кожний
свого часу, доклали багато зусиль для становлення навчального процесу й
розвитку кафедри.

Т.А. Борода
29 лютого 2016 р. виповнилося 100
років від дня народження Тимофія
Аполлоновича Бороди, який понад 20
років працював на кафедрі органічної
хімії Київського технологічного інституту харчової промисловості (нині –
Національний університет харчових
технологій).
Тимофій Аполлонович народився у
родині селянина-бідняка в селі Хорманово Себейського району Псковської
області. У 1925 році вступив до
Ідрицької середньої школи, а після її
закінчення у 1934 році до Ленінградського педагогічного інституту
ім. Герцена на хімічне відділення природничого факультету. У 1938 закінчив
інститут, отримав диплом із відзнакою
та був залишений в аспірантурі при
кафедрі органічної хімії у професора
Ю.С. Зальканда. У 1941 р. закінчив
аспірантуру та в травні 1941 р на засіданні вченої ради Ленінградського
педагогічного інституту ім. Герцена
захистив дисертацію і отримав вчений
ступінь кандидата наук.
Після закінчення аспірантури Наркомпросом РФСР Т.А. Борода був направлений у розпорядження Наркомпросу КазРСР для роботи в АлмаАтинському державному педагогічному інституті на посаді доцента кафедри органічної хімії, де він і працював із
вересня 1941 р. У січні 1942 року він
був призначений заступником директора з навчально-наукової роботи Казахського педагогічного і учительського інституту, де він водночас
читав лекції з органічної хімії. Заступником директора працював до
червня 1943 р., а потім повністю перейшов на викладацьку роботу, де й працював до вересня 1946 року. У липні
1943 року Вища Атестаційна комісія
ВКВШ затвердила Т.А. Бороду у вченому звані доцента кафедри хімії.
У серпні 1946 року переїхав до
Львова для роботи у Львівському державному педагогічному інституті на
посаді завідувача кафедри хімії, де
працював до лютого 1960 року. У
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зв’язку з реорганізацією Львівського
педагогічного інституту з лютого 1960
року Т.А. Борода був переведений до
Львівського державного університету
ім. Франка на посаду доцента кафедри органічної хімії, де він працював до
червня 1960 року.
З вересня 1960 року він працював
на посаді доцента кафедри органічної
та біологічної хімії Київського технологічного інституту харчової промисловості. З 1961 по 1967 рр. Т.А. Борода
був завідуючим цієї кафедри. Слід
зазначити, що Т.А. Борода, як спеціаліст із методики організації навчального процесу з органічної хімії, заклав
міцний фундамент високої організації
та якісного проведення навчального
процесу. Основними принципами при
читанні лекцій у Тимофія Аполлоновича були: чітко сформульоване
кожне речення, жодної зайвої фрази,
абсолютна дисципліна та порядок в
аудиторії.
З квітня 1971 р. по липень 1978 р.
доцент Т.А. Борода був деканом
факультету м'ясо-молочних виробництв. За час його керівництва факультет зміцнився за всіма показниками.
За час роботи в нашому навчальному закладі Т.А. Борода проявив себе
працелюбним, принциповим і цілеспрямованим працівником, умілим
організатором і керівником. Користувався заслуженим авторитетом серед
студентів і викладачів.
Тимофій Аполлонович був вчителем і
наставником. У нього було чому
повчитися і що перейняти. Світла
пам'ять про Тимофія Аполлоновича
Бороду надовго залишиться в серцях
тих, хто його знав, хто з ним працював і
спілкувався. На кафедрі часто пригадують актуальні й сьогодні слова Тимофія
Аполлоновича: «Основна діюча особа в
інституті – це студент. Навколо нього
все крутиться. Є студент - тоді потрібні
всі: і викладач, і різні підрозділи інституту. Не буде студента – тоді все зупиниться: ніхто й ніщо не потрібні. Вищий
навчальний заклад у такому разі перестане існувати».
30 березня 2016 року – 100-річний
ювілей славетної людини – Олексія
Антоновича Герасименка, якого в університеті знали всі від ректора до техробітника.
Народився Олексій Антонович у
се лі Світличні Барвінського району

Чернігівської області в родині вчителів. У 1929 році закінчив сім класів і
працював у селі. Протягом 1930 –
1933 рр. навчався у Київському хімічному технікумі, після закінчення якого
працював змінним хіміком на фруктоварній фабриці (філія кондитерської
фабрики ім. Карла Маркса). У 1935
році Олексій Антонович поступив до
Київського технологічного інституту
харчової промисловості на факультет
цукристих речовин. У 1940 році отримав диплом із відзнакою та був
направлений на роботу на ІІ цукровий завод у м. Олександрії Кіровоградської області.
У 1941 році Олексій Антонович
пішов до партизанського загону
«Холодний Яр», в якому активно
боровся проти фашистських загарбників до кінця 1943 року. На початку
1944 року він вступив до лав
Радянської Армії, у складі 373-ї СП
дивізії визволяв Україну, Молдову,
Угорщину (був учасником великої
битви на озері Балатон), в австрійських Альпах з’єднався з військами
союзників. Олексій Антонович був
нагороджений орденом Трудового
Червоного прапора, трьома медалями «За відвагу», медалями «За взяття
Будапешту», «За взяття Відня», «За
Перемогу над Німеччиною», «Партизанська медаль», «20 років Перемоги
у Великій Вітчизняній війні».
Після демобілізації у 1946 році,
О.А. Герасименко вступив до аспірантури до професора П.В. Головіна в
Інституті органічної хімії АН УРСР. У
1952 році Олексій Антонович успішно
захистив кандидатську дисертацію, а
в 1959 році отримав звання старшого
наукового співробітника.
У вересні 1966 року з ІОХ АН УРСР
він був обраний за конкурсом до штату
кафедри органічної хімії нашого вишу.
У жовтні 1967 року успішно захистив
дисертацію «Шляхи підвищення виходу цукру в бурякоцукровому виробництві за рахунок вдосконалення
окремих стадій процесів» на здобуття
вченої ступені доктора технічних наук.
Із вересня 1968 р. по вересень 1980 р.
Олексій Антогович очолював кафедру.
За цей період значно зміцнилася
матеріальна база кафедри, штат
кафедри був укомплектований висококваліфікованими кадрами.
Олексій Антонович плідно працював
на науковій ниві. Він був спеціалістом
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в області хімії вуглеводів і технології
цукристих речовин. Його високо цінували як спеціаліста цукрової промисловості. Був такий період, коли
Олексій Антонович був єдиним доктором наук цього фаху, а тому він був
опонентом усіх докторів наук старшого покоління, які багато років працювали на кафедрі цукристих речовин
НУХТ. Ще більше тих науковців, яких
Олексій Антонович «освятив» у кандидати технічних наук.
Він – автор 16 підручників, понад
160 друкованих статей, 5 монографій,
мав 2 авторських свідоцтва. За підручником Герасименко А.А., Борода
Т.А., Шапошникова З.Б. «Органическая химия. Лабораторно-практические занятия», (1982 р.) навчалось не
одне покоління студентів-технологів
харчових виробництв.
Неможливо не згадати, що Олексій
Антонович все своє життя був щирим
українцем. Він носив вишивану сорочку, розмовляв лише чистою українською мовою, шанував українські звичаї та любив українську літературу,

поезію, українські пісні. Олексій Антонович один з не багатьох, хто в 70-ті
роки минулого століття читав лекції
українською мовою, за що мав численні нарікання. Проте, він не скорився, а продовжував жити за своїми
власними переконаннями.
Олексія Антоновича любили як
добру порядну людину, у якої завжди
можна було отримати пораду й допомогу. До нього йшли і молоді, і старші
люди як до церкви, щоб порадитись із
приводу проблем, що виникли, або
щоб отримати рецепт для лікування
хвороби. Адже Олексій Антонович
шанував «народну медицину», знався
на цьому, ретельно збирав рецепти з
різних джерел і щедро ділився ними з
усіма, хто потребував.

До університету завітала знімальна група телеканалу UATV
(саме таку назву з вересня 2015
року носить ДТРК «Всесвітня служба УТР»). Телевізійників цікавила
надзвичайно актуальна для сьогодення тема – очищення води.
Насамперед, вони зустрілися й
поспілкувалися з проректором університету з наукової роботи
Тетяною Мостенською та провідними науковими працівниками
нашого навчального закладу.
Науковцям нашого університету є
чим похвалитися – в цьому напрямку
ведуться дослідження й є практичні
результати, впроваджені на вітчизняних
підприємствах, відразу трьох кафедр.
Про кавітаційні методи очищення
стічних вод розповіли гостям нашого
вишу спеціалісти кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання. Доцент кафедри, кандидат технічних наук Олександр
Литвиненко надав роз’яснення щодо
аспектів розробки, запропонованої
науковцями кафедри, продемонстрував діючу модель, виготовлену у лабораторії кафедри, розповів про підприємства, яким доцільно користуватися
цим методом. Знімальна група скористалася нагодою відзняти процес
виготовлення деталей установки у
лабораторії технології машинобудування, який продемонстрував доцент
кафедри, кандидат технічних наук
Олексій Новицький.
Свої ноу-хау в мембранних методах
очищення біологічних рідин і води, зокрема, презентували молоді науковці
кафедри технологічного обладнання та
комп’ютерних технологій проектування. Нанофільтрація та зворотній осмос,

ПРЕЗЕНТУЄМО ІННОВАЦІЇ

О.А. Герасименко
Колектив кафедри органічної хімії
Від редакції. Колектив кафедри
органічної хімії шанує пам’ять про
своїх фундаторів, які багато зробили
для її становлення та розвитку. Вчена
рада університету одностайно підтри-

детально розкриті доцентом кафедри,
кандидатом технічних наук Юрієм
Змієвським, який, до речі, саме за
роботи у цьому напрямку наприкінці
минулого року був удостоєний Премії
Президента України молодим науковцям у галузі науки і техніки, надзвичайно зацікавили тележурналістів й викликали у них масу запитань, на які вони
отримали вичерпні відповіді не лише
молодого дослідника, але й завідувача
кафедри технологічного обладнання та
комп’ютерних технологій проектування, професора Валерія Мирончука.
Свою розповідь науковці кафедри підкріпили наочною демонстрацією роботи установки для очищення рідин й
промовистими цифрами економічного
ефекту від впровадження технології на
підприємствах країни.
Не менш цікавим став екскурс у біологічні методи очищення води, розроблені фахівцями кафедри процесів і
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мала клопотання колективу про присвоєння одній із навчальних лабораторій кафедри (органічного синтезу)
ім’я Олексія Антоновича Герасименка.

апаратів
харчових
виробництв.
Професор кафедри, доктор технічних
наук Олександр Шевченко зацікавив
знімальну групу, популярно й доступно
виклавши складні технічні аспекти розробки науковців кафедри. Зауважимо,
що технологія й розроблена нашими
вченими установка, вже понад вісім
років ефективно працює у річковому
порту м. Києва, очищуючи дніпровську
воду від нафтових і масляних викидів
пароплавів та інших суден.
Передача, присвячена розробкам
наших вчених у царині очищення
рідин, вийшла в ефірі каналу UATV
двічі. Її можна переглянути на каналі
youtube. А телевізійники, вражені масштабністю й ґрунтовністю робіт
науковців нашого вишу, планують найближчим часом відзняти сюжет про
підготовку в університеті спеціалістів
із технологій питної води та водопідготовки харчових підприємств.

11

ВІТАЄМО!

Ніжні проліски, пухнасті котики на вербі, перші по-справжньому
теплі й сонячні дні, що змінюються прохолодними з дощем, а то й
снігом, – до нас прийшла весна – прекрасна й мінлива. У пору
пробудження природи від зимового сну свої ювілеї відсвяткували:

Марія Василівна Кумбер,
швейцар господарського відділу
Наталія Віталіївна Ясиновська,
інженер Центру інформаційних технологій
Лариса Іванівна Удворгелі,
директор Свалявської філії НУХТ

Адміністрація, викладачі, співробітники та студенти університету сердечно вітають ювілярів березня й зичать
міцного здоров’я, безхмарного мирного неба, безмежного щастя, успіхів у
всіх починаннях!

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД:
— по Навчально-науковому інституту економіки і управління
НУХТ: директора (кандидата економічних наук);
— по кафедрі менеджменту та адміністрування: завідувача
кафедри (доктора економічних наук).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи:
заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію,

копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список
друкованих праць і винаходів, завірені у встановленому порядку.

Документи надсилати на адресу:
01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68
Термін подачі документів на конкурс – протягом місяця
від дати оголошення конкурсу.

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НУХТ (м. КИЇВ)
ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНОЇ ПОСАДИ:
— Завідувача кафедри біотехнології.
Вимоги до претендентів: науковий ступінь доктора або кандидата
наук, стаж викладання у вищих навчальних закладах 3-4 рівня
акредитації – не менше 3 років.

Наші студенти мають добру традицію радувати вражаючими здобутками не лише у навчанні й науці,
але й спорті та мистецтві. Вже не
один рік поспіль переможною
ходою рухається від одного турніру
до наступного чоловіча збірна університету з футзалу. І ось до когорти тріумфаторів приєдналися наші
дівчата – жіноча збірна з міні-футболу «ІМС-НУХТ», яка розпочала
новий календарний рік зі впевненої
перемоги.
У місті Могильов (Білорусь) відбувся
розіграш Відкритого Кубку Білорусі з
міні-футболу серед жіночих команд. У
ньому взяли участь п’ять білоруських
команд – могильовські «НадеждаДнепр-1» і «Надежда-Днепр-2», команди з Мінська «Вортекс» і «Космос»,
гроднинська команда «Університет», а
також наша «ІМС-НУХТ».
У груповому турнірі наші дівчата
отримали впевнені перемоги над
командами «Надежда-Днепр-1» з
рахунком 19:0 та «Вортекс» із рахунком 5:0. У півфіналі «ІМС-НУХТ» переконливо переграла гроднинський
«Університет» - 13:0.
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Документи подавати за адресою:
03190, м. Київ, 190, вул. Естонська 8-а, ІПДО НУХТ, кімната 413.
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ЧЕРГОВИЙ ТРОФЕЙ
Тож, наші дівчата вийшли до фіналу,
де зійшлись з місцевою «НадеждаДнепр-2». Гра видалась яскравою,
видовищною та напруженою, адже
обидві команди мали рівні сили і
демонстрували якісний футзал. У підсумку, наша збірна все ж змогла забити м’яч у ворота непоступливого
суперника і здобути бажану перемогу.
Зазначимо, що у складі команди
«ІМС» наш університет, за відсутності
травмованої Сніжани Воловенко, представили чотири студентки: Ірина Бав-

РЕДАКЦІЙНА РАДА:
Ю. Цой
В. Шульженко
Верстка:
К. Сінєв
Фотографії:
Р. Істомова, К. Сінєв
Обкладинка:
М. Бутик

зенюк, Альона Кирильчук, Анастасія
Кліпаченко, Вікторія Сагайдачна.
Спортсменки залишилися задоволені не тільки результатом, а й високим
рівнем організації турніру. Приємні
враження залишилися і від залу
спорткомплексу «Олімпієць».
Вітаємо команду університету із
завоюванням почесного трофею –
Відкритого Кубку Білорусі з жіночого
футзалу! Щиро бажаємо нашим чемпіонкам ще багато гучних, яскравих і
незаперечних перемог!

Свідоцтво про державну реєстрацію № 83,
серія КУ, видане 15 березня 2003 року
Адреса:
01601, Київ, вул. Володимирська, 68
тел.: 287997943, 287994908
elmail: vrvd2010@list.ru
Віддруковано у Редакційно-видавничому
центрі університету, тел.: 287-98-29
Редакція не завжди поділяє думку
авторів публікацій.
За достовірність поданої інформації
відповідає автор.
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