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У ПОЛІ ЗОРУ – ВСІ НЮАНСИ
31 травня відбулося планове засідання вченої ради університету.
Розпочалося воно за усталеною
традицією зі вшанування кращих працівників нашого вишу. Ректор Анатолій
Українець вручив:
– нагрудний знак «Ветеран НУХТ»
доценту кафедри філософії Ірині
Нікітіній;
– нагрудний знак «За академічні
заслуги» декану факультету автоматизації і комп’ютерних систем Людмилі
Маносі;
– почесні грамоти колишньому вченому секретарю Надії Волощенко та
професору кафедри теплоенергетики
та холодильної техніки Дмитру СінатРадченку.
Оплесками привітали члени вченої
ради своїх колег, які відсвяткували дні
народження між засіданнями.
Далі засідання продовжилося відповідно до порядку денного, з питань
якого доповідали: ректор університету
Анатолій Українець, перший проректор
Володимир Яровий, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи
Лариса Арсеньєва, вчений секретар
Наталія Ткачук.
Зокрема, ректор доповів про зміни у
складі вченої ради університету – у
зв’язку з переходом на іншу посаду зі
складу вченої ради вибула вчений секретар Надія Волощенко, у зв’язку зі
звільненням з роботи вибув директор
ДЗО «Одеський інститут післядипломного навчання» НУХТ Леонід Потьомкін. Крім того, у зв’язку із переобранням зі складу вченої ради вибули
голови студентського самоврядування університету та факультетів. Ректор
представив нового вченого секретаря
Наталію Ткачук і нових голів студентського самоврядування.
Із кадрових питань доповіла вчений
секретар Наталія Ткачук. Університетом
був оголошений конкурс на заміщення
вакантних посад директора Навчальнонаукового інституту економіки і управління та завідувача кафедри менеджменту та адміністрування. Для проходження процедури обрання за конкурсом
документи подали – на посаду директора Навчально-наукового інституту економіки і управління – в.о. директора ННІ
ЕіУ, доцент Олег Шеремет, на посаду
завідувача кафедри – в.о. завідувача
кафедри, професор Михайло Міненко і
професор кафедри менеджменту і
адміністрування Ірина Фе дулова.
Зазначимо, що на загальних зборах
інституту та кафедри відбулися процедури таємного голосування стосовно
названих кандидатур із метою подання
рекомендацій вченій раді. Про перебіг
цих зборів і таємного голосування присутнім розповів перший проректор
Володимир Яровий, який був присутній

на зборах як спостерігач від адміністрації університету. Вчена рада одностайно
проголосувала за внесення всіх кандидатур до бюлетенів для таємного голосування. До складу лічильної комісії
обрали професорів Сергія Василенка та
Віктора Доценка і голову студради
факультету інженерної механіки та пакувальної техніки Андрія Листопада.
Поки працювала лічильна комісія,
вчена рада затвердила Положення про
вчену раду університету і Положення
про вчену раду Навчально-наукового
інституту (факультету) НУХТ. Крім
того, внесли зміни до Положення про
Смілянський коледж харчових технологій НУХТ у зв’язку зі зміною його
юридичної адреси, оскільки вулиця
Артема у м. Сміла, де розташований
навчальний заклад, перейменована
на вулицю родини Бобринських, що
потребує тепер внесення змін у всі
документи коледжу. Також розглянули
й схвалили зміни у структурі Інституту
післядипломної освіти НУХТ (м. Київ)
із метою її приведення у відповідність
ліцензійним вимогам – перейменували кафедру агротехнологій та екологічної безпеки на кафедру переробки
сільськогосподарської продукції,
лабораторію насінництва – на лабораторію первинної переробки та збереження сільськогосподарської продукції тощо. Усунення суперечностей із
чинним Законом України «Про вищу
освіту» потребувало і Положення про
ДЗО «Одеський інститут післядипломної освіти» НУХТ. Вчена рада заслухала пропозиції щодо внесення відповідних змін і схвалила їх. Із зазначених
питань ґрунтовні роз’яснення надали
ректор Анатолій Українець і перший
проректор Володимир Яровий.
Проректор з науково-педагогічної та
виховної роботи Лариса Арсеньєва
внесла пропозицію щодо створення у
структурі університету Навчальнонаукового інституту харчових технологій шляхом об’єднання факультетів хлібопекарських і кондитерських виробництв, технології м’ясо-молочних і
парфумерно-косметичних продуктів,
бродильних, консервних виробництв
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та екологічного контролю, технології
оздоровчих продуктів і харчової експертизи, а також кафедр технології
цукру і підготовки води та органічної
хімії. Кафедри біохімії та екологічного
контролю та хімічної технології та
фізичної і колоїдної хімії було запропоновано ввести до складу факультету
біотехнології, технології цукру і водопідготовки з перейменуванням оновленого факультету на факультет біотехнології та екологічного контролю.
Також прийняли рішення щодо
покладення обов’язків із організації
навчального процесу за спеціалізацією «Товарознавство і торговельне підприємництво» на Навчально-науковий
інститут економіки і управління з внесенням відповідних змін до Положень
про інститут і кафедру маркетингу, яка
відтепер буде випусковою за цією
спеціалізацією.
У обговореннях взяли участь: ректор Анатолій Українець, перший проректор Володимир Яровий, декан
факультету енергетики і енергоменеджменту Михайло Масліков, професори Микола Прядко, Анатолій
Ладанюк, Ігор Ельперін, Володимир
Ковбаса, Олег Шаповаленко, Ірина
Федулова та інші.
Наприкінці заслухали інформацію
про підсумки конкурсу «Краща академічна група НУХТ-2016», й проректор
Лариса Арсеньєва вручила дипломи
призерам конкурсу, та розглянули
низку поточних питань.
Завершилося засідання виступом
голови лічильної комісії, професора
Сергія Василенка, який оголосив
результати таємного голосування по
кандидатурах для обрання за конкурсом. Абсолютною більшістю голосів
члени вченої ради обрали директором Навчально-наукового інституту
економіки і управління доцента Олега
Шеремета, а завідувачем кафедри
менеджменту та адміністрування професора Михайла Міненка. Відкритим
голосуванням члени вченої ради
затвердили протоколи лічильної комісії та оплесками привітали колег.

Щороку в останню суботу травня за доброю традицією в університеті збираються випускники.
Зазвичай до Альма матер вони навідуються що п’ять років, хоча багато хто
зустрічається на загальному місці
збору – площі перед головним корпусом – щороку. Тож 28 травня зібралися і ті, хто закінчили наш виш 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40 років тому, і ті, хто
полишив студентські аудиторії 38, 24,
13 років тому. Вони навчалися на різних факультетах, за різними спеціальностями, та всіх їх об’єднує одне –
диплом київського харчового, до
якого назавжди прикипіли серцями,
куди привели на навчання своїх дітей,
онуків, а дехто, вже й правнуків.
Як і завжди зустріч була теплою і
зворушливою – обійми, поцілунки,
спогади…
Гостей зустрічали проректори, декани факультетів, завідувачі кафедр,
викладачі, багато хто із яких цього дня
зустрілися не лише зі своїми колишніми студентами, а й зі своїми однокурсниками, бо й самі – випускники нашого
навчального закладу.
У актовій залі університету із сьогоденням університету випускників познайомив і передав вітання від свого
випуску (1973 року) перший проректор Володимир Яровий. Оплесками
зустріли присутні його повідомлення
про те, що університет знову увійшов

РАДІСТЬ ЗУСТРІЧІ
до 20-ки кращих вишів України за рейтингом ТОП-200. Перший проректор
розповів про нинішню структуру університету, його здобутки, представив
деканів факультетів і закликав надавати свої пропозиції по удосконаленню й
покращенню роботи колективу нашого навчального закладу.
Студенти й викладачі різних факультетів підготували для своїх попередників святковий концерт. А далі випускники скористалися нагодою побувати
в аудиторіях та на кафедрах, де
колись навчалися.
Зокрема, на кафедрі біотехнології
продуктів бродіння і виноробства зібралися випускники 1981, 1986, 1991
та 1996 років випуску. Приємно, що з
18 випускників, які приїхали на 30річчя свого випуску, четверо працюють
за фахом – Наталія Слюсар – головний
технолог пивзаводу
в Кишиневі,
Борис Швирло випускає безалкогольні напої та продукти харчування,
виробляє і постачає продукти харчування в школи і дитсадки Василь
Пастернюк, Світлана Піхотіна – технолог хлібзаводу у Донецьку. Ще одна
випускниця цього випуску Маргарита
Карпутіна – доцент кафедри.
Майже два десятки випускників-

теплоенергетиків випуску 1976 року
відвідали свою випускову кафедру й
поспілкувалися з деканом факультету
енергетики і енергоменеджменту Михайлом Масліковим і викладачами.
У Навчально-науковому інституті
економіки і управління гостей зустрічав в.о. директора Олег Шеремет. На
факультеті інженерної механіки та
пакувальної техніки приймаючу команду очолили декан Сергій Блаженко і
заступник декана Юрій Вересоцький.
Було про що поговорити випускникам
і з деканом факультету біотехнології,
технології цукру та водопідготовки
Наталією Грегірчак, деканами факультетів технології м’ясо-молочних і парфумерно-косметичних продуктів Георгієм Гончаровим і хлібопекарських і
кондитерських виробництв Олександром Шевченком.
Випускники підмічали і обговорювали зміни, що відбулися у виші з моменту їх випусків, «а пам’ятаєте,.. а тут
було…», – чулося звідусіль. Розходилися неохоче, адже розставатися з
рідною домівкою й близькими завжди
нелегко, тож тепер вони з нетерпінням
чекатимуть на наступну зустріч.
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Іноземні делегати про Конгрес:
Dear all,
First of all I would
like to express my
happiness to have a
chance to meet you
finally. I am also very
much grateful for
excellent organisation for our arrival
and departure in such a late hours.
As for the congress organisation
thanks to you and your young colleagues it was very easy to find and
reach every congress room or spot
were congress took a place. After the
opening ceremony I have attended
one of the sessions organised. It was
EHEDG & GHI Round Table which was
very well organised and attended. It
was also my great pleasure to see so
many young people at the congress,
especially in poster area with such a
good presentations of theirs work.
Thank you also for the excursion
organisation to the brewery as well as
all social activities where we had a
chance to taste excellent food and
beverages. For me the 8th CEFood
congress was an excellent opportunity to see my dear colleagues and
friends after so long time as well as to
meet new ones.
For all of that thank you so much
Sincerely
Prof. Kata Galic
Groatia
31 May 2016

НАУКОВА ЕЛІТА
ЄВРОПИ –
ДЛЯ ДОБРОБУТУ
23-26 травня 2016 р. наш університет приймав 8-й
Центральноєвропейський конгрес з харчової науки CEFood-2016.

CEFood 2016
CEFood 2016 has
ended. It was a
splendid meeting
with a large number
of
presentations
that were really of
great interest. Also,
it was great to have
the opportunity to meet old friends
again and make new friends (GHI has
got new members again). As promised
by the organisers, the weather was
great too, better than predicted by the
meteorological authorities. As always
the food was very good and it strengthened my belief that the Ukraine could
be and likely will become one of the
most important sources of healthy
food for Europe and beyond. I thank
the organisers for doing a great job,
knowing that organising a congress is
hard and complex work and it was all
done by the university, without help
from professional congress organisers
(which made it possible to have a very
acceptable registration fee).
Prof. Huub Lelieveld,
The Netherland
31 May 2016

Учені та працівники академічної
сфери покладали великі сподівання та
очікування на цей Конгрес із наступних причин:
1. Політикум та істеблішмент
України пов’язує перспективи процвітання країни з суттєвою активізацією
експорту харчових продуктів (при чому
продуктів, у першу чергу, із високою
доданою вартістю), то, очевидно,
постає необхідність, по-перше, гармонізації нормативів харчової безпеки, і,
по-друге, узгодження та сертифікації
всіх технологічних процесів, а також
вирішення низки інших завдань. Це, по
суті, є інтеграцією всього сектора харчової промисловості у технологічну та
виробничу структуру Європейського
Союзу. На жаль, ми бачимо, що до сьогодні усі інтеграційні процеси стосовно харчової промисловості були скоріше декларативними, аніж дієвими.
Сподіваємося, що даний Конгрес,
який у значній мірі торкнувся саме цих
аспектів, стане додатковим імпульсом
для аналізу саме цих проблем.
2. Важливою також була інтеграція
академічної сфери в науково-дослідний та освітній простір Європейського Союзу. У даному випадку
йдеться про спільне розроблення
навчальних планів, розширення контактів із представниками університетів ЄС, залучення талановитої студентської молоді та дослідників до
наукового та інформаційного простору Європейського Союзу.
Цих двох факторів достатньо для
того, щоб визнати Конгрес надзвичайно важливою подією для української харчової науки.
Принагідно важливо згадати як наш
університет отримав право на проведення даного Конгресу. Відповідно до
встановленого порядку, викладеного
у документах EFFoST, ми в належний
час подали заявку, у якій описали
значний досвід, що був напрацьований нашим університетом щодо організації та проведення міжнародних
конгресів. Так, у 2013 році НУХТ приймав Північно- та Східноєвропейський
Конгрес з Харчової Науки (NEEFood2013), який виявився доволі успішним. Не зважаючи на подану заявку та
виконання всіх формальностей, процес присудження обернувся досить
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конфліктним, оскільки проти присудження Україні права приймати Конгрес CEFood 2016 виступили представники Болгарії та Словенії. Однак,
більшістю голосів право приймати
Конгрес все ж було вирішено надати
нашому університету. Протягом двох
років наш університет провів значну
роботу з належної організації форуму
та забезпечення абсолютно всіх
моментів, які супроводжують проведення самого Конгресу: починаючи із
забезпечення технічних засобів,
закінчуючи зустріччю та розміщенням
делегатів.
Порівнюючи цей 8-й Конгрес із
попереднім 7-м, який відбувся у місті
Охрід (Македонія), можна зробити
висновок, що суттєво розширилося
коло зарубіжних учасників, значно
збільшилася кількість доповідей (як
усних, так і стендових), які були подані на наш Конгрес. Дуже приємно відзначити, що у роботі брали участь
представники Македонії, Сербії,
Хорватії, Угорщини, а також Нідерландів, Іспанії, Португалії, Великої
Британії, Австрії, Швеції, Норвегії –
країн, які не входять до сфери
Центральноєвропейської ініціативи,
але виявили неабияку зацікавленість.
Характерною особливістю нинішнього
Конгресу було те, що наш університет,
як багатопрофільний навчальний заклад, займається науковими дослідженнями не тільки у царині харчової
науки, а також і у суміжних областях –
і саме ця обставина дозволила виділити не тільки власне харчові та технологічні напрямки роботи секцій, а
також секцій, пов’язаних із енергетикою, автоматизацією, економікою та
іншими питаннями. Приємно зазначити, що цей підхід мав великий успіх,
оскільки саме в економічній та енергетичній секціях взяли участь багато
іноземних делегатів.
Слід також підкреслити, що Європейські конгреси EFFoST (Європейської федерації харчової науки і
технології) організовуються за участю
компанії Elsevier, при чому питання
фінансової діяльності страхуються у
відповідних компаніях, а підготовку
конгресів виконує безпосередньо
штат Elsevier, то у нашому випадку
абсолютно всі аспекти підготовки

виконувались співробітниками НУХТ.
Була зроблена, образно кажучи, грандіозна робота по: формуванню кількості учасників, направленню запрошень, розсиланню інформаційних
матеріалів щодо проведення Конгресу, відбувалось спілкування з європейськими та іншими національними
асоціаціями, із вітчизняними виробниками, асоціаціями та іншими діячами в
області харчової науки та технології.
Крім того, наголосимо ще й на тому,
що наш університет володіє потужною
науково-технічною базою – ми надали
першокласні аудиторії, оснащені всім
необхідним обладнанням для плідної
роботи секцій та підсекцій.
Ректор університету, професор
Анатолій Українець привітав учених і
оголосив про відкриття Конгресу на
урочистій пленарній сесії.
Привітання учасникам Конгресу від
заступника міністра освіти і науки
України Максима Стріхи зачитав директор департаменту науково-технічного розвитку МОН Дмитро Чеберкус.
Із вітанням від Міністерства аграрної
політики та продовольства України
виступив директор департаменту
продовольства Микола Мороз. Побажав наснаги й конструктивного взаємокорисного діалогу науковцям різних країн академік-секретар відділення економіки та переробки Національної академії аграрних наук України Петро Саблук.
На першій пленарній сесії була презентована доповідь «Населення, планета, добробут, харчовий ланцюг та
справедливі нормативи» почесного
доктора нашого університету, професора Хууба Леліевельда (Нідерланди),
в якій вчений розглянув критичні
питання, що сьогодні постали перед
людством, й зокрема забезпечення
сталого розвитку людства на планеті в
умовах безперервного зростання дефіциту природних ресурсів і, насамперед, продуктів харчування. У цих
умовах особливої гостроти набуває
необхідність справедливого законодавства, відмова низки країн від заходів протекціонізму у законодавчій
сфері, коли високоякісні продукти

харчування не допускаються на ринки
країн-партнерів за штучними обмеженнями.
Не менш цікавими й актуальними
для професорсько-викладацького
складу були доповіді інших зарубіжних
колег, що презентували їх найновіші
досягнення у розробленні нових технологій та матеріалів, а також ілюстрували останні нормативи та рекомендації, що діють в ЄС, стосовно
забезпечення харчової безпеки.
Надзвичайно доречним видалося
привітання та презентація радника
Посольства Королівства Нідерландів в
Україні Еверта Яна Краєнбрінка,
оскільки Нідерланди є лідером інноваційного розвитку харчового виробництва. Доктор Краєнбрінк зазначив,
що лідерство його країни визначається виключною увагою, яку надає уряд
Нідерландів питанням розвитку харчової науки, забезпечуючи найвищий
рівень інвестицій у сфері наукових
досліджень.
У цілому, ми позитивно оцінюємо
даний Конгрес і раді підкреслити, що у
його роботі активно брала участь секція молодих вчених. За рішенням засідання Наукового комітету секції, були
визначені три учасники: Катаріна
Фарія (Іспанія), Катерина Хвостенко
(Україна, Одеса) та Андрій Булка
(Україна, НУХТ), які отримали спеціальні нагороди Конгресу, а також право
на участь у наступному Конгресі без
реєстраційного внеску.
Комітетом Конгресу була розроблена насичена культурна програма, яка
дала змогу всім делегатам Конгресу
познайомитись із нашим чудовим містом, відвідати найбільшу броварню
Європи – пивзавод «Оболонь», КиєвоПечерську Лавру та взяти участь у
святкуванні Дня Європи, що проводився у нашому університеті.
Конгрес завершився. Його блискучі
результати та високі оцінки делегатів
є свідченням того, що він став важливою віхою на шляху нашої інтеграції до
європейського наукового та освітнього простору, ще одним свідченням
авторитетності університету в європейських наукових колах.
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Dear all,
I am really looking
back on a great time
in Kiev!
This conference
gave to me a couple
of nice opportunities:
1. Meeting old friends!
2. Having the opportunity to open
news contacts and new friends!
3. Establishing more confidence that
the Ukraine will be a stable regional
section of EHEDG.
4. Seeing the possibility to implement Hygienic Design course/modules
in the University in Kiev.
5. A greater interest by the young
students for Food Safety and Hygienic
Design.
Kiev is a beautiful city !!!!
Many thanks for arranging my travelling and hotel. I feeling at home as well!!!
Looking forward to have future opportunities to visit a next event on Food
Safety and /or Hygienic Design in Kiev.
Best regards,
Karel Mager
Germany
31 May 2016
Dear all,
Many thanks to
you and to National
University of Food
Technologies
for
CEFood 2016 good
organization and warm hospitality in
Ukraine and wonderful city of Kyiv. You
managed all participants to experience
European spirit and family atmosphere
among present participants.
Best regards,
Prof. Vladimir Kakurinov
Macedonia
30 May 2016
Dear all,
I would like to thank
you for your hospitality
and the organization of
CEFood2016. I have
wonderful memories
and made several
interesting contacts during the Congress.
My apologies that I could not stay until the
end, and also sorry that I did not have a
business card on me to present to you.
Please find though my full contact details
below. I hope there will be another time at
Kyiv or elsewhere where can meet. Also,
thank you for the excursion to Obolon, to
everybody who helped in organising it, and
to explain to me the different universities
and the meaning of 'Rus'.
So, thank you again for the wonderful conference, and hopefully we will meet again.
Sincerely,
Prof. Dr. Nicolas Szita,
AMIChemE Departmental
Graduate Tutor United Kingdom
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26 травня у внутрішньому дворі нашого університету відбулося чергове яскраве масштабне дійство – в університеті
відсвяткували День Європи.
Цього дня кожний бажаючий міг здійснити подорож 10 країнами Європи (саме стільки учасників зібрав цього року фестиваль)
– познайомитися з їх історією, традиціями, національними костюмами, стравами, напоями, культурою, зануритися в атмосферу та
відчути національний колорит.
Гості фестивалю подорожували країнами:
– Болгарією, яку представила команда факультету інженерної
механіки та пакувальної техніки (ІМПТ);
– Туреччиною, що презентував факультет технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи (ХЕТОП);
– Італією, з якою познайомив факультет бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю (БКВЕ);
– Португалією, якою подорожували разом із факультетом автоматизації і комп’ютерних систем (АКС);
– Грецією, зустріч із якою подарував факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (ГРТБ);
– Іспанією, у форматі факультету біотехнології, технології цукру
і водопідготовки (БТЦВ);
– Францією, шарм якої втілив факультет хлібопекарських і кондитерських виробництв (ХКВ);
– Румунією, до якої завітали спільно з командою факультету технології м’ясо-молочних і парфумерно-косметичних продуктів (ТММПКП);
– Німеччиною, колорит якої передав факультет енергетики і
енергоменеджменту (ЕН);
– Україною, гостинність і широту народу якої майстерно продемонструвала команда Навчально-наукового інституту економіки і
управління (ННІ ЕіУ).
До святкування долучилися керівництво університету і учасники 8-го Центральноєвропейського конгресу з харчової науки
CEFood-2016, який цими днями працював в університеті.
Фестиваль відбувався у формі конкурсу, тож бачення конкурсантами країн, які вони представляли, оцінювало журі у складі:
директора Центру студентського центру патріотичного виховання
та культурного розвитку Володимира Дикого, заступника директора Тетяни Шкварницької, керівника вокального гуртка Центру
студентського центру патріотичного виховання та культурного
розвитку Андрія Бута, начальника відділу рекламно-виставкової
та інформаційної діяльності Юлії Цой.
Завдання перед журі постало нелегке: кожний учасник постарався від душі – придумували та прикрашали експозицію, шили
костюми, розшукували цікаві рецепти, готували, оздоблювали й
оригінально подавали національні страви, розучували пісні, танці
й цілі промови мовою своїх країн. Чого тільки варті ринок прянощів і тканин й гарем султана від факультету ХЕТОП або Олімп із
усіма богами та гігантський троянський кінь від факультету ГРТБ.
Не менш креативними й яскравими були, передаючи колорит і
атмосферу європейських країн, інші факультети.
Механіки зробили усе можливе і неможливе щоб показати особливості Болгарії і її населення – національний болгарський одяг,
предмети побуту, прапори і вишивки. Також на славу постарались
Сергій Левик, Валентин Туфекчі і Тетяна Бєляєва, одягнувши

ХЕТОП
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національний болгарський одяг, вони перетворилися на справжніх
болгар і своїм колоритом привертали увагу усіх оточуючих.
У атмосферу справжньої італійської сім’ї перехожі потрапляли з
першої ж миті перебування біля намету факультету БКВЕ – сам
декан Петро Шиян припрошував пригоститися фірмовим напоєм,
виготовленим у лабораторіях кафедри біотехнології продуктів
бродіння і виноробства. Не відставали й студенти, випромінюючи
легендарну італійську гостинність.
Усе, що тільки можна було дізнатися про Португалію, відшукали
й донесли до гостей свята на локації факультету АКС. Дівчата у
традиційних португальських костюмах притягували погляд, а
настрій створював, награючи народні мелодії, справжній португальський ансамбль.
Палаюче сонце й пристрасть Іспанії увібрала в себе й щедро
дарувала оточуючим команда факультету БТЦВ.
Ейфелева вежа, міми, традиційна випічка й солодощі та «жива»
музика – таким було представлення Франції факультетом ХКВ.
Галаслива юрба дівчат у пишних строкатих спідницях, що вимагала «позолотити» руку зустрічала гостей ще далеко від намету
Румунії, яку представляв факультет ТММПКП.
Коли вас оточують поважні чоловіки у тірольських шляпах, а дівчата тримають у руках кухлі з різними сортами пива, відразу розумієш, що опинився у Німеччині. Команда факультету ЕН постаралася на славу, оформлюючи свою експозицію.
Нетрадиційно підійшли до представлення своїх країн факультети ХЕТОП і ГРТБ, віддавши перевагу театралізації. На їх локаціях
розгорнулися масштабні й видовищні історії, переказувати які
марний труд, бо таке потрібно бачити.
А ННІ ЕіУ перевершили самих себе, створивши і куточок
Запорізької Січі, де члени журі мали відповісти на кодові питання
та пройти посвяту у козаки, й традиційного українського села з
гостинними господарями й щедрим українським столом.
Варто сказати, що національна кухня була родзинкою програми
у всіх команд. Вони так старанно наготували різноманітних страв
і напоїв, що один за одним прицільно влучали прямо в серце членів журі й численних гостей. Тож свято вийшло по-справжньому
яскравим, видовищним і незабутнім.
Зазначимо, що оцінювання відбувалося за критеріями: у номінації «Презентація країни» – відповідність презентації обраній
країні; наявність та органічне використання національних костюмів; висвітлення характерних особливостей, національних рис
характеру, особливостей та уподобань мешканців країни; презентація національної кухні; загальне враження від презентації країни; у номінації «Мистецька візитівка країни» – відповідність
вокального, хореографічного номерів та/або театралізації традиціям країни; вокальна майстерність; хореографічна майстерність;
загальне враження від мистецької візитівки.
Журі довго радилося, обираючи переможців, оскільки команди
показали такий рівень, що різниця у балах була мінімальною.
Зрештою, присуд був таким:
– факультет ГРТБ (Греція) був відзначений у номінації «Краща
театралізація»;
1-е місце вибороли факультет АКС (Португалія) і ННІ ЕіУ(Україна)
2-е місце зайняв факультет БТЦВ (Іспанія)
3-е місце було вирішено не вручати.
Вітаємо переможців і дякуємо всім учасникам за вражаюче свято!

ІМПТ
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ТММПКП
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ХКВ

ННІ ЕіУ
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З НАЦІОНАЛЬНИМ КОЛОРИТОМ
19 травня, у День української вишиванки, в університеті відбулося
свято молодості та краси «Містер і міс НУХТ-2016»
Участь у конкурсі взяли по одній парі
від кожного факультету – фіналісти
факультетських відборів.
Кольори своїх факультетів захищали:
пара №1 – Ольга Шередеко та
Володимир Прокопенко (факультет
автоматизації і комп’ютерних систем);
пара №2 – Анастасія Андрусіник і
Едуард Осипенко(факультет бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю);
пара №3 – Анастасія Мешик та
Артем Запорожець (Навчально-науковий інститут економіки і управління);
пара №4 – Анна Токарчук та Дмитро
Сотніков (факультет технології м’ясомолочних та парфумерно-косметичних продуктів);
пара №5 – Вікторія Билим і Максим
Тесленко(факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу);
пара №6 – Анна Шикирава та
Володимир Третяк (факультет біотехнології, технології цукру та водопідготовки);
пара №7 – Ксенія Комісар та Євген
Балагура (факультет інженерної механіки та пакувальної техніки);

1
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пара №8 – Маргарита Ружин та
Андрій Кучер (факультет енергетики і
енергоменеджменту);
пара №9 – Марина Чернишова та
Юрій Танинець (факультет хлібопекарських і кондитерських виробів);
пара №10 – Анастасія Євтухова та
Артем Лисенко (факультет технології
оздоровчих продуктів та харчової експертизи).
Конкурс не випадково відбувся у
День української вишиванки, його
темою стала краса і неповторність
нашої України. Під час першого конкурсу «Дефіле. Візитка» пари презентували регіони нашої країни: пара №1
розповіла про Львівщину; пара №2 –
про Чернігівщину; пара №3 познайомила з Донеччиною; пара №4 змалювала перлини Волині; пара №5 запросила на Київщину; пара №6 представила Рівненщину; пара №7 знайомила
із Сумщиною, пара №8 репрезентувала Черкащину, пара №9 відкрила
красу Закарпаття, пара №10 провела
Хмельниччиною.
Далі на конкурсантів чекало досить
складне випробування – конкурс

2

«Моє творче я». Різножанрові хореографічні постановки, інструментальні
номери, вокальні партії – усе різнобарв’я талантів представили пари. Та
найбільшу увагу прикули й заслужили
овації глядачів акробатичні номери
пар №3 і №10. Складні постановки,
насичені видовищними елементами,
не залишили нікого з присутніх байдужими. Представниця пари №3 буквально злетіла під освітлювальні
ферми сцени актової зали й змусила
усіх затамувати подих, коли, відпустивши стрічки, на яких виконувала
номер, впала до низу, зупинившись
буквально за десять сантиметрів від
сцени. Різноплановість й складність
представлених номерів змусили журі
вилучити цей конкурс із загального
оцінювання, проте, відзначити кращих вони вирішили окремою номінацією «Міс творчість» і «Містер творчість».
Наступними були традиційні для
подібних свят конкурси – «Дефіле у
купальниках/Чоловіче дефіле» та
«Дефіле у вечірніх сукнях/Дефіле у
костюмах».

3
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Між конкурсними виходами весняний калейдоскоп вітань глядачам дарували талановиті представники різних
факультетів нашого університету.
Щиро привітала присутніх і вручила
всім конкурсантам дипломи учасників
конкурсу проректор університету з
науково-педагогічної та виховної
роботи Лариса Арсеньєва. Усі учасниці конкурсу отримали квіткові композиції від профкому студентів.
Шоу
вийшло
по-справжньому
яскравим, а теплу, доброзичливу
атмосферу створили глядачі, які гаряче підтримували усіх без винятку учасників, а також обирали «Містера і міс
глядацьких симпатій».
На оголошення результатів усі чекали з величезним нетерпінням. Журі, у
складі: чемпіонки України, призера
міжнародних турнірів по естрадноспортивних танцях, тренера групових
програм, хореографа-постановника
школи моделей «L-Models» Анни
Кузнецової, директора школи агенції
моделей «L-Models» Галини Лазаренко, режисера-постановника, журналіста, у минулому соліста Академічного ансамблю танцю України імені
Павла Вірського, заслуженого артиста України Юрія Вернигори, виконую-

7

5
чого обов’язки начальника відділу у
справах сім’ї, молоді та спорту
Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації Максима Нечитайла та голови журі – президента
пісенного фестивалю «Родина», лауреата міжнародних пісенних конкурсів, заслуженого артиста України
Дмитра Яремчука, довго та старанно
рахувало бали, сперечалося, але,
нарешті, дійшло згоди.
Отож, результати конкурсу:
«Містер творчість» – Артем Лисенко
(факультет технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи)
«Міс творчість» – Анастасія Євтухова (факультет технології оздоровчих
продуктів та харчової експертизи) і
Анастасія Мешик (Навчально-науковий інститут економіки і управління)
«Містер глядацьких симпатій» –
Артем Запорожець (Навчально-науковий інститут економіки і управління)
« М і с гл я д а ц ь к и х с и м п а т і й » –
Анастасія Мешик
«Віце-містер» – Максим Тесленко
(факультет готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу)
«Віце-міс» – Анастасія Мешик
«Містер НУХТ-2016» – Артем Лисенко

8
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«Міс НУХТ-2016» – Анастасія Євтухова
Стрічку «Містера НУХТ-2016» переможцю вручив «Містер НУХТ-2015»,
студент факультету інженерної механіки та пакувальної техніки Валентин
Туфекчі.
Корону «Міс НУХТ-2016» вручила
«Міс НУХТ-2015», студентка факультету енергетики і енергоменеджменту
Оксана Мала.
На завершення на сцену піднялися
помічники депутата Київської міської
ради Володимира Прокопіва Наталія
Савченко та Олексій Заїка (до речі,
випускник нашого університету), які
вручили подарунки переможцям, а
також конкурсантам, яких обрали самі
– парі №7 Ксенії Комісар та Євгену
Балагурі (факультет інженерної механіки та пакувальної техніки) і жіночий
приз для конкурсантки з пари №2
Анастасії Андрусіник (факультет бродильних, консервних виробництв та
екологічного контролю).
Переможці не стримували своїх
емоцій, а глядачі щиро вітали всіх
учасників конкурсу за подаровані
незабутні враження, масу позитивних
емоцій й розкішне видовище.

9
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університеті завершився конкурс академічних груп із метою
визначення однієї, найкращої
академічної групи НУХТ. Такий конкурс
проводиться в нашому університеті
щорічно з метою підвищення ефективності навчально-виховної роботи
серед студентів, дотримання ними
норм поведінки під час навчання та за
межами університету, стимулювання
наукової діяльності та розвитку художньо-естетичних здібностей, укріплення засад корпоративної культури університету, заохочення та залучення
студентів до самоорганізації.
Критеріями оцінювання діяльності
академічних груп є: середній навчальний бал за результатами двох останніх
екзаменаційних сесій (літньої сесії
минулого навчального року та зимової
сесії поточного навчального року); відвідування аудиторних занять; наукова
діяльність групи; участь студентів групи
у культурно-громадському та спортивному житті університету; дотримання
Правил внутрішнього розпорядку університету, Правил проживання в гуртожитках, навчальної дисципліни.
Підсумки першого етапу конкурсу
підводяться конкурсною комісією
факультету. Найкраща академічна
група факультету визначається відповідно до Положення про проведення
конкурсу «Краща академічна група
НУХТ». При цьому додаються всі отримані групою бали, віднімаються всі
штрафні бали. Загальна сума балів
ділиться на загальну кількість студентів у групі. Розрахунок сумарного балу
успішності групи проводиться з урахуванням коефіцієнтів вагомості кожного виду діяльності.
Підсумки другого етапу конкурсу
підводяться конкурсною комісією університету. Комісія розглядає подані
заяви та анкети груп, що перемогли у
першому етапі конкурсу, проводить їх
аналіз, перевіряє достовірність поданої інформації та визначає найкращу

В

Травень – пора, коли щороку на
факультетах підводять підсумки
роботи студентського самоврядування й обирають новий студентський актив, оскільки старшокурссники випускаються, й на зміну їм
приходить нове, не менш активне й
креативне поповнення.
У попередньому номері «Променя»
повідомлялося, що цього року вибори
студентського самоврядування всіх
рівнів в університеті відбувалися в
режимі онлайн за допомогою сайту
дистанційного навчання університету,
де в системі Moodle автоматично були
закодовані всі виборці для здійснення
свого волевиявлення. Там же були
наведені результати виборів по всіх
факультетах, але через технічну
помилку була пропущена інформація
щодо факультету автоматизації і
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ЗНАЄМО КРАЩИХ
Підведені підсумки конкурсу «Краща академічна група НУХТ-2016
академічну групу університету за кількістю отриманих балів. На цьому етапі
враховується наявність публікацій про
життя групи на сайті НУХТ, сайтах
факультетів та у газеті «Промінь».
18 травня 2016 р. конкурсною комісією університету були підведені підсумки 2-го етапу конкурсу «Краща
академічна група НУХТ-2016».
Врахувавши бали за всіма критеріями, конкурсна комісія представила для
оприлюднення результати конкурсу:
1 місце виборола академічна група
№3-1 (напрям підготовки «Менеджмент») Навчально-наукового інституту
економіки і управління з балом 8,85
2 місце у академічної групи №3-4
(напрям підготовки «Біотехнологія»)
факультету біотехнології, технології
цукру та водопідготовки з балом 4,99
3 місце зайняла академічна група
№2-3 (напрям підготовки «Готельноресторанна справа») факультету готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу з балом 4,47

На засіданні вченої ради університету
31 травня проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса
Арсеньєва вручила почесні дипломи
представникам переможців і призерів –
директору Навчально-наукового інститут економіки і управління Олегу
Шеремету, декану факультету біотехнології, технології цукру та водопідготовки
Наталії Грегірчак та голові студентської
ради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Олені Цишек.
За ініціативи ректора університету,
професора Анатолія Українця була
відроджена давня традиція відзначати
переможців цього конкурсу путівками
до спортивно-оздоровчого табору
«Буревісник» на період літньої заліково-екзаменаційної сесії, тож академічна група, яка посіла перше місце,
на початку червня вирушила до одного з найчарівніших куточків Київщини.
Нагадаємо, що у минулому році такі
привілеї отримала група ЕіМ-ІІІ-1.
Вітаємо переможців!

ВИЩИЙ РІВЕНЬ ДОВІРИ
комп’ютерних систем. Приносимо
вибачення колективу факультету та
наводимо результати волевиявлення
студентства:
голова студентської ради факультету АКС Лясота Андрій Володимирович
ЗА - 334 особи ( 89,07%)
ПРОТИ - 41 особа (10,93%)
голова студради гуртожитку
Харченко Олександр Сергійович
ЗА - 130 осіб (76,47%)
ПРОТИ - 40 осіб (23,53%)
Крім того, 24 травня відбувся другий тур виборів на посаду голови студентської ради університету.

Після першого туру виборчих перегонів залишилися два кандидати –
студентка ІІІ курсу факультету технології оздоровчих продуктів та харчової
експертизи Наталія Ярош і студент ІІІ
курсу факультету автоматизації і
комп’ютерних систем Андрій Лясота.
У другому турі:
за Наталію Ярош проголосували 740
студентів (53,35%)
за Андрія Лясоту - 647 студентів
(46,65%)
Отже, за результатами голосування
перемогла Наталія Ярош.
Вітаємо переможців! Бажаємо
наснаги й втілення найамбітніших
планів!
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З першим літнім місяцем до нас прийшли
яскраві світанки, спекотні полудні, насичені
фарбами заходи. Сонце, перші стиглі
соковиті фрукти й відпустки – час мандрівок,
подорожей, здійснення бажань і втілення планів, що
виношувались протягом року.
У такі дні пощастило народитися нашим ювіляркам, яких
увесь наш колектив щиро вітає й бажає міцного здоров’я,
мирного, безхмарного неба, наснаги, здійснення усіх мрій,
достатку й злагоди в родинах. Хай буде у вас усе добре!
У червні вітання з ювілеями приймають:

2 червня у спорткомплексі університету відбулася святкова
церемонія нагородження учасників змагань у рамках студентської
Спартакіади НУХТ 2015-2016 н.р.,
які вибороли призові місця в першостях із різних видів спорту та
переможців змагань за особистим
заліком.
Студентів-переможців нагороджував проректор з соціально-побутових
питань Віктор Сташейко.
Кубки першокурсників здобули: з
баскетболу та волейболу – команда
факультету автоматизації і комп’ютерних систем (АКС); із настільного тенісу
– команда факультету бродильних,
консервних виробництв та екологічного контролю (БКВЕ); з футзалу –
команда факультету хлібопекарських і
кондитерських виробництв (ХКВ)
У командній першості з шахів
серед жіночих команд:
І місце - команда факультету технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів (ТММПКП)
ІІ місце - команда факультету
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (ГРТБ)
ІІІ місце - об’єднана команда факультетів ХКВ та біотехнології, технології
цукру та водопідготовки (БТЦВ)
У командній першості з шахів
серед чоловічих команд:
І місце - команда факультету ГРТБ
ІІ місце – команда факультету АКС
ІІІ місце - команда факультету БКВЕ
У командній першості з шашок
серед жіночих команд:
І місце - команда факультету технології оздоровчих продуктів і харчової
експертизи (ХЕТОП)
ІІ місце - команда факультету
ТММПКП
ІІІ місце - команда факультету БКВЕ
У командній першості з шашок
серед чоловічих команд:
І місце - команда факультету інженерної механіки та пакувальної техніки
(ІМПТ)
ІІ місце – об’єднана команда факультетів ХКВ та БТЦВ
ІІІ місце - команда факультету АКС
У командній першості з настільного тенісу серед жіночих команд:
І місце - команда факультету ГРТБ

ВІТАЄМО!
Галина Микитівна Мартинюк,
швейцар студмістечка
Тетяна
Іванівна
Заболотна,
редактор 1-ї категорії Редакційновидавничого центру
Олена Миколаївна Бутенко,
доцент кафедри аналітичної хімії
Валентина Федорівна Коцюба,
завідувач навчальної лабораторії кафедри біохімії та екологічного контролю

Є ПОЧАТОК, І Є КІНЕЦЬ
ІІ місце – команда Навчально-наукового інституту економіки і управління
(ННІ ЕіУ)
ІІІ місце - команда факультету ХЕТОП
У командній першості з настільного тенісу серед чоловічих команд:
І місце - команда факультету БКВЕ
ІІ місце – команда ННІ ЕіУ
ІІІ місце - команда факультету АКС
У командній першості з баскетболу 3х3 серед жіночих команд:
І місце - команда факультету ХЕТОП
ІІ місце - команда факультету ГРТБ
ІІІ місце - об’єднана
команда
факультетів БТЦВ, АКС та ІМПТ
У командній першості з баскетболу серед чоловічих команд:
І місце - команда ННІ ЕіУ
ІІ місце - команда факультету ІМПТ
ІІІ місце - команда факультету АКС
У командній першості з волейболу серед жіночих команд:
І місце - команда факультету обліку,
фінансів та підприємницької діяльності
ІІ місце - команда факультету
ТММПКП
ІІІ місце - команда факультету економіки і управління підприємств
У командній першості з волейболу серед чоловічих команд:
І місце - об’єднана команда факультетів БТЦВ та БКВЕ
ІІ місце - команда факультету АКС
ІІІ місце - команда факультету ІМПТ
Особиста першість з плавання:
50 м. вільний стиль (жінки)
І місце – Катерина Гвордіяк (факультет ХЕТОП)
ІІ місце – Соломія Микицей (факультет БКВЕ)

ІІІ місце – Оксана Сорокових
(факультет ХЕТОП)
50 м. вільний стиль (чоловіки)
І місце – Олександр Ребдєв (ННІ ЕіУ)
ІІ місце – Віталій Гриненко (факультет БТЦВ)
ІІІ місце – Владислав Серяпін
(факультет ГРТБ)
50 м. брас (жінки)
І місце – Оксана Сорокових (факультет ХЕТОП)
ІІ місце – Анастасія Шустова
(факультет БКВЕ)
ІІІ місце – Олександра Ярмоленко
(факультет ТММПКП)
50 м. брас (чоловіки)
І місце – Олександр Янко (факультет АКС)
ІІ місце – Владислав Серяпін
(факультет ГРТБ)
ІІІ місце – Максим Івасенко (факультет БТЦВ)
50 м. на спині (жінки)
І місце – Катерина Гвордіяк (факультет ХЕТОП)
ІІ місце – Анастасія Шустова
(факультет БКВЕ)
50 м. на спині (чоловіки)
І місце – Ярослав Мороз (ННІ ЕіУ)
ІІ місце – Владислав Тополь (факультет АКС)
ІІІ місце – Ніколас Ромайский
(факультет ГРТБ)
50 м. батерфляй (жінки)
І місце – Соломія Микицей (факультет БКВЕ)
50 м. батерфляй (чоловіки)
І місце – Олександр Ребдєв (ННІ ЕіУ)
ІІ місце – Ярослав Мороз (ННІ ЕіУ)
ІІІ місце – Віталій Гриненко (факультет БТЦВ).
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У День Києва на стадіоні
«Динамо» ім. Валерія Лобанов ського відбувся незвичайний матч
за Кубок Слави Поколінь, у якому
легендарна команда «Динамо»
зразка 1986 року зустрілася із
«Друзями Динамо», до складу
яких за особистим запрошенням
випускника нашого вишу Григорія
Суркіса увійшов проректор нашого університету з соціально-побутових питань Віктор Сташейко.
Матч був присвячений 30-річчю
завоювання командою «Динамо»
(Київ) престижного трофея – Кубка
володарів Кубків УЄФА.
Команда «Динамо-86» вийшла на
матч у складі: В.Чанова, В.Безсонова,
О.Кузнєцова, А.Дем'яненка, В.Раца,
О.Михайличенка, П.Яковенка, І.Яремчука, О.Заварова, В.Євтушенка, а
також Л.Буряка, Г.Литовченка, В.Го-

Волейбольний клуб «Поділля»
Вінницького коледжу НУХТ посів
третє місце у Чемпіонаті України
серед студентів. 10 гравців колективу отримали звання кандидатів у
майстри спорту з волейболу!
Коледж – єдиний навчальний
заклад І-ІІ р.а., який брав участь у
Чемпіонаті студентської вищої ліги
сезону 2015-2016 року серед університетів, а це команди з: Кам’янецьПодільського національного університету, Тернопільського національного
педагогічного
університету,
Національного університету водного
транспорту та природокористування
(м. Рівне), Національного університету
біоресурсів і природокористування (м.
Київ), Національного агроекологічного
університету (м. Житомир), ІваноФранківського національного технічного університету нафти і газу,
Тернопільського національного економічного університету, Львівського державного університету фізичної культури.
Згідно з регламентом проведення
Чемпіонату України серед студентської
ліги відбулись змагання І, ІІ, ІІІ турів.
У І турі «Поділля» перемогло команду НУБіП із рахунком 3:0 і з таким же
рахунком поступилося команді КПНУ.У ІІ турі здолало команди ТНПУ
(3:2), ТНЕУ (3:0) і НТУНГ (3:0). У ІІІ турі
наші юнаки перемогли команди
ЖНАЕУ (3:0), НУВГП (3:0) і ЛДУФК
(3:1). Після групового етапу наша
© «ПРОМІНЬ»
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Безкоштовно

ЗУСТРІЧ ІЗ ЛЕГЕНДОЮ
рілого, С.Процюка, С.Шматоваленка,
які також виступали за «Динамо», але
в інший часовий проміжок. Тренери –
О.Блохін і В.Веремєєв.
До складу «Друзів Динамо» увійшли
не менш відомі особистості: міністр
молоді та спорту І. Жданов, проректор
нашого університету В.Сташейко,
шоумени В.Зеленський, П.Мага та
М.Фаталов, журналісти Д.Гордон,
С.Шустер і В.Щербачов, співак
В.Павлик, президент клініки «Борис»
М. Радуцький, політик А.Кожем'якін,
президент Фан-клубу «Динамо»
С.Михайленко та інші. Наставники
команди – В.Мунтян та А.Біба.
На початку матчу «Друзям» вдалося
забити два м'ячі - дублем відзначився

адміністратор студії «Квартал-95»
Міка Фаталов. Це змусило динамівців
згадати, честь якого клубу вони захищають, тож ще до перерви вони не
тільки скоротили відставання в рахунку, але і зрівняли його. Після перерви
вони довели матч до своєї перемоги
4:2 – професіонали – є професіонали!
Після фінального свистка арбітра,
динамівці ще раз отримали можливість підняти над головою точну копію
Кубка володарів Кубків європейських
країн, який вони виграли рівно 30
років тому.
Також учасники матчу вшанували
пам’ять легендарного тренера динамівців Валерія Лобановського,
поклавши квіти до його монументу.

ВАГОМИЙ ЗДОБУТОК
команда посіла друге місце із 20 очками. З 4 по 6 травня на базі Національного університету водного господарства та природокористування (м.
Рівне) відбувся фінал Вищої студентської ліги України.
У фіналі команда вінничан виборола
перемогу у матчі із командою ЛДУФК
(3:0) і поступилася командам К-ПНУ
(1:3) і НУВГП (0:3), у підсумку зайнявши третій рядок турнірної таблиці з 6
очками. ВК «Поділля» прогресує протягом останніх років.
Вагомі здобутки колективу не в
останню чергу залежать від директора
коледжу, президента ВК «Поділля»

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

Володимира Керницького. Завдяки
його зусиллям в команді зібрані молоді талановиті гравці, працює кваліфікований тренерський склад, налагоджений повноцінний тренувальний
процес. Але головне для молодих
гравців – поєднання навчання із
заняттями спортом адже їх ігровий
ритм це: участь у Чемпіонаті України
серед студентів, Апілон-лізі, аматорській лізі України.
Вітаємо команду студентів
Вінницького
коледжу
НУХТ!
Бажаємо юнакам здоров’я, успіхів у навчанні, наполегливості та
нових спортивних досягнень!

Свідоцтво про державну реєстрацію № 83,
серія КУ, видане 15 березня 2003 року
Адреса:
01601, Київ, вул. Володимирська, 68
тел.: 287]97]43, 287]94]08
email: 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.

www.nuft.edu.ua — №5 (1140), червень 2016 р. — ПРОМІНЬ

