№1 (1128),
(1128), лютий
лютий 2015
2015 р.
р.
№1

www.nuft.edu.ua

ГАЗЗЕЕТА
ТА Н
НА
АЦ
ЦІІО
ОН
НА
АЛ
ЛЬЬН
НО
ОГГО
О УУН
НІІВВЕЕРРССИ
ИТТЕЕТТУУ ХХА
АРРЧЧО
ОВВИ
ИХХ ТТЕЕХХН
НО
ОЛ
ЛО
ОГГІІЙ
Й
ГА

Розпочалося воно з традиційного
вітання членів вченої ради, які відсвяткували свої дні народження між засіданнями. Далі перший проректор університету Володимир Яровий вручив
відзнаки та атестати професора і
доцента:
— нагрудним знаком «Ветеран
НУХТ» нагороджена Ганна Козицька;
— нагрудний знак «За академічні
заслуги» вручений Надії Левицькій;
— атестат професора кафедри технології зберігання і переробки зерна
отримав Ігор Гапонюк;
— атестати доцентів вручили: Оксані
Шульзі (кафедра експертизи харчових
продуктів), Світлані Матко (кафедра
технології консервування), Олегу
Євтушенку (кафедра технології зберігання і переробки зерна).
Далі до відома присутніх була доведена інформація щодо кадрових змін у
складі вченої ради, після чого робота
вченої ради тривала відповідно до
порядку денного. Розглядалися: кадрові питання, кандидатури на здобуття державної премії України в галузі
науки і техніки, Положення про проведення виборів ректора університету,
зміни до Правил прийому до університету у 2015 році, структурні зміни в

КОЛЕГІАЛЬНІ РІШЕННЯ
19 лютого відбулося планове засідання вченої ради університету.

університеті, зміни до Положення про
Волинський технікум Національного
університету харчових технологій,
теми дисертаційних робіт та кандидатури аспірантів другого року навчання
на отримання стипендій Кабінету
Міністрів України.
З питань порядку денного виступили та у обговореннях взяли участь:
перший проректор університету

Володимир Яровий, проректори
Тетяна Мостенська та Олександр
Бессараб, вчений секретар Надія
Волощенко, відповідальний секретар
приймальної комісії Ігор Житнецький,
завідувачі кафедр Анатолій Ладанюк,
Анатолій Заїнчковський, Леонід
Чернелевський, професор кафедри
теплоенергетики та холодильної техніки Микола Прядко.

В університеті триває підготовка до
виборів ректора, проведення яких
призначене Міністерством освіти і
науки України на 2 квітня 2015 року.

ГОТУЄМОСЬ ДО ВИБОРІВ

З метою дотримання Закону України «Про вищу освіту» щодо особливостей виборчої системи та порядку
обрання керівника вищого навчального закладу, а також для забезпечення
відкритості, прозорості й демократичності виборів ректора в університеті та
його відокремлених структурних підрозділах сформовані організаційні
комітети та виборчі комісії з проведення виборів ректора.
Керуючись чинним законодавством,
зокрема Методичними рекомендаціями Міністерства освіти і науки України,
організаційний комітет з виборів ректора розробив пакет документів:

«Положення про організаційний комітет», «Положення про порядок проведення виборів ректора», «Положення
про порядок обрання представників з
числа штатних працівників», «Положення про порядок обрання представників
з числа студентів», «Положення про
головну виборчу комісію», «Положення
про дільничну виборчу комісію»,
«Порядок організації роботи спостерігачів». Проекти зазначених документів
були розміщені на офіційному сайті
університету для ознайомлення та
громадського обговорення. «Положення про порядок обрання представників
з числа студентів» було детально обго-
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ворене під час зустрічі голови організаційного комітету з членами студентського самоврядування. Після врахування пропозицій та зауважень,
вищезгадані документи були представлені вченій раді університету для
затвердження або погодження (залежно від виду документа).
Робота з підготовки до проведення
виборів продовжується, оперативну
інформацію щодо її перебігу можна
отримати на веб-сторінці університету nuft.edu.ua у вкладці «Актуальні
події. Вибори ректора університету».
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ОСВІТА ЄВРОПЕЙСЬКОГО ҐАТУНКУ
Завдяки підписанню нашим університетом двостороннього договору з Вільнюським університетом, що передбачає отримання
подвійного магістерського диплому, студенти факультету економіки
і менеджменту мають можливість
навчатись за кордоном.
Магістри факультету економіки і
менеджменту, спеціальності «Ме неджмент організації та адміністрування» почали навчання за цією програмою. Протягом осіннього семестру студенти навчались в нашому
університеті та успішно склали всі

дисципліни, передбачені спільними
навчальними планами.
З 4-го лютого почався другий етап
їх навчання, що проходить у Каунасі.
Навчальний процес ведеться англійською та російською мовами. Крім
визначених навчальним планом дисциплін, студенти факультативно
вивчають Business English. Також протягом періоду навчання студенти
мають захистити наукову роботу за
обраною темою, попередньо узгодженою із науковим керівником.
Протягом наступних 2-ох місяців
навчальний процес забезпечувати-

муть досвідчені професори та доценти Каунаського гуманітарного факультету Вільнюського університету: декан
факультету професор Driaunys Kestutis,
завідувачі кафедр, професори Audrius
Lopata, Virginija Jureniene та інші.
Крім виконання графіку навчального
процесу, наукової насиченості програми, перед студентами відкривається можливість знайомств, обміну
досвідом та налагодження контактів зі
студентами всієї Європи, оскільки
проживають вони в інтернаціональному студмістечку, що приймає студентів 5-ти університетів Каунаса.

ОПАНОВУЄМО КРАЩІ ПРАКТИКИ
З 19 по 30 січня 2015 року у Києві
у рамках партнерського проекту
УНТЦ з ЄС – «Розвиток знання та
передача
кращих
практик
з
біозахисту, біобезпеки та управління
біоризиком» відбувся тренінг з
«LaboratoryBioriskManagement».
Програма тренінгу включала найактуальніші питання та практики з біозахисту та біобезпеки й покликана допомогти практичному впровадженню в
Україні найкращого міжнародного
досвіду у сфері біологічної безпеки.
Проводили тренінг провідні спеціалісти з питань біозахисту та біобезпеки
Га л и н а Ге р г а л о в а т а Я р о с л а в а
Максимович.
Ця подія викликала неабиякий
інтерес у науковій та освітянській біологічній спільноті України. Про це свідчить широке коло зацікавлених. На
тренінг були запрошені фахівці у різних галузях біологічних наук із 12 різних наукових та навчальних установ.
Учасниками тренінгу стали: Олена
Андрійчук (Інститут біології, Київський
національний університет імені Тараса Шевченка, Київ), Оксана Білоник
(ДЗ «Український центр з контролю та
моніторингу захворювань» Міністерства охорони здоров’я України», Київ),
Ірина Горайчук (Національний науко-

вий центр «Інститут експериментальної та клінічної ветеринарної медицини», Харків), Зінаїда Клестова (Державний науково-контрольний інститут
біотехнології і штамів мікроорганізмів,
Київ), Віктор Козел (Національний
медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ), Людмила Марущак
(Державний науково-дослідний інститут з лабораторної діагностики та
ветеринарно-санітарної експертизи,
Київ), Тетяна Мельник (Черкаський
національний університет імені
Б.Хмельницького, Навчально-науковий інститут природних наук, Черкаси), Роман Параняк (Львівський
національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені
С.З. Гжицького, Львів), Влада Пашинська (Український науково-технологічний центр, Харків), Тетяна Степанова
(Одеський національний університет
ім. І.І. Мечникова, Одеса), Ірина
Фуртат (Національний університет
«Києво-Могилянська академія», Київ).
Безперечно, такий захід не міг залишитися поза увагою лектора дисципліни «Основи біоетики та біобезпеки»,
доцента кафедри біотехнології і
мікробіології нашого університету
Ірини Волошиної.
Інтерактивна тренінгова програма
включала в себе 4 модулі: «Інтерактивне навчання дорослих «Навчайся
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з розумом», сучасні підходи до підготовки презентацій; законодавчі, етичні та екологічні аспекти медико-біологічних досліджень; управління біоризиками; акредитація та впровадження
стандарту CWA 15793.
Наприкінці тренінгу учасники сформували команди, які провели аудит
умовної лабораторії, визначили всі
можливі ризики, рекомендували
заходи щодо їх зниження. Усі результати були представлені у вигляді презентаційної роботи. Кожний учасник
тренінгу отримав сертифікат, який
вручав академік-секретар Відділення
біохімії, фізіології та молекулярної
біології НАН України, директор Інституту ім. О. В. Палладіна НАН України
Сергій Комісаренко.
За матеріалами кафедри
біотехнології і мікробіології
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НОВІ МЕТОДИ ПРОФОРІЄНТАЦІЇ
Професорсько-викладацький склад
кафедри фінансів приклав чимало
зусиль до пошуку нових ідей та їх реалізації в профорієнтаційній роботі.
Питання формування контингенту
майбутніх студентів обговорюються
на кожному засіданні кафедри.
Зрозуміло, що традиційні зустрічі і
екскурсії досить часто не дають бажаного ефекту під час вступної кампанії.
Тому були прикладені зусилля до
пошуку нових методів профорієнтаційної роботи, які б дозволили підвищити імідж кафедри в зовнішньому
середовищі і забезпечити гарантований притік абітурієнтів під час роботи
приймальної комісії.
Зважаючи на важливість знань із
фінансів кожним пересічним громадянином, професорсько-викладацький
склад кафедри фінансів розробив
програму фінансової грамотності для
школярів і запропонував її як пілотний
проект для ряду загальноосвітніх
середніх закладів м. Києва. Першими,
хто дав позитивну відповідь, стали
НВК «Домінанта» та ЗОШ № 166.
Відтепер профорієнтаційна робота з
елементами фінансової грамотності
реалізується там щонеділі. За узгодженим розкладом під час зустрічей з
учнями випускних класів обговорюються актуальні фінансові проблеми
та можливість здобуття фахової освіти в нашому університеті з метою їх
вирішення.
Перші зустрічі уже дали позитивний
результат і багато запитань щодо змісту фінансової освіти в НУХТ. У кафедри
фінансів є план закріплення здобутих
успіхів, що буде поступово реалізований до початку приймальної компанії.

У поточному навчальному році в університеті профорієнтаційній роботі
надано пріоритет задля пом’якшення негативного впливу змін,
передбачених новою редакцією Закону «Про вищу освіту». Проте,
традиційні методи роботи з майбутніми абітурієнтами уже себе вичерпали
і не приносять бажаного результату.
Тепер коло партнерів кафедри
фінансів розширилось. Проект зацікавив керівництво ліцею № 144 ім. Г. Ващенка. У рамках проекту таємницями
фінансової грамотності поділились з
учнями 10 і 11 класів цього ліцею професори Тамара Говорушко і Василь
Мартиненко, доценти Інна Дем’яненко
та Інна Ситник.
На тематичних уроках обговорювались сутність і походження грошей,
організація фінансів домогосподарств,
податки і податкова культура, сучасні
платіжні системи. Учні також отримали
інформацію про правила вступу до
НУХТ, про перелік сертифікатів ЗНО, які
необхідно мати для вступу на напрям
підготовки «Фінанси і кредит».
Впродовж останніх тижнів, щойно
закінчились канікули у школах, професорсько-викладацький склад кафедри
фінансів відновив професійно-орієнтовані заняття з випускниками шкілпартнерів. Цього разу зустрічі провела доцент Галина Лановська, яка відвідала ліцей № 144 імені Г. Ващенка та
НВК «Домінанта». Школярі прослухали лекцію про соціальні виплати як
складову фінансів домогосподарств.
Яскраво ілюстрована презентація
дозволила аудиторії легко зрозуміти
сутність та види соціальних виплат,
з’ясувати фінансові джерела соціального захисту в зв’язку з безробіттям,

хворобами і нещасними випадками на
виробництві. Жваву дискусію викликала проблема пенсійної реформи та
співіснування державних і недержавних пенсій.
Тема, що обговорювалась, була
дуже актуальною і болючою для
нинішнього стану економіки країни.
Необхідно було донести учням інформацію про детінізацію економіки і гостру потребу в ефективних реформах
для забезпечення дієвого соціального
захисту. У ході зустрічі наводилися
приклади реформ у країнах, що давно
стали на шлях європейського вибору.
Варто зауважити, що зустріч відбулася в легкій і приємній атмосфері.
Наступною темою для обговорення
буде фінансовий ринок та його роль у
розвитку фінансів домогосподарств.
Т. Говорушко,
завідувач кафедри фінансів

НАУКОВИЙ АВТОРИТЕТ ЗРОСТАЄ
Науковий журнал «Ukrainian Food
Journal», засновником якого є наш
університет, включений до авторитетної наукометричної бази ERIH
PLUS (European Reference Index for
the Humanities and the Social
Sciences).
Експертна комісія ERIH PLUS оцінила «Ukrainian Food Journal» за 2013-14
роки за наступними критеріями: відповідність Європейським академічним стандартам; авторитет членів
редакційної колегії; широка географія
авторів; рівень цитованості публікацій; якість оформлення ілюстрацій;
інформативність анотацій; врахування
авторами світового наукового досвіду
та цитування статей з провідних світових наукових видань; наукова цінність
публікацій; політика антиплагіату;
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інформативність сайту та наявність
інформації про журнал в електронній
мережі.
Зазначимо, що в даний час
«Ukrainian Food Journal» включений до
дев’яти визнаних наукометричних баз.
Таке визнання стало можливим
завдяки розумінню авторами статей
сучасних тенденцій розвитку науки
та високому рівню публікацій. Тож
перед «Ukrainian Food Journal» постають відповідальні завдання – максимально донести світові українські
наукові розробки та втримати і примножити визнання й авторитет
серед світової наукової спільноти.
Завдяки самовідданій творчій праці
та відповідальному ставленню авторів до публікацій ці завдання будуть
досягнуті!
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ВИПРОБУВАННЯ
ЗАХИСТОМ
Другий навчальний семестр для більшості студентів тільки розпочався, а у житті
студентів заочної форми навчання відбувається значна подія – захист дипломних
проектів. Вже традиційно щороку випускники демонструють високий рівень
підготовки, актуальність й ґрунтовність своїх досліджень. Студенти залюбки
підтримують ініціативу своїх педагогів щодо виконання проектів і їх захисту з
використанням мультимедійної техніки.
Кваліфікаційні бакалаврські роботи
захистили студенти напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» на
кафедрі технології м’яса і м ясних продуктів.
Всі доповіді на захисті кваліфікаційних робіт супроводжувалися презентаціями, які зацікавили Державну
екзаменаційну комісію своєю різноманітністю подачі інформації, отриманої студентами під час навчання та
проходження практик на м’ясопереробних
підприємствах
України.
Майбутні фахівці аналізували ринок
м’ясної сировини, споживчий попит
готової продукції, виробництво якої
передбачалося запроектованим підприємством.
Зазвичай студенти заочної форми
навчання, що навчаються у регіональних навчально-наукових центрах
нашого університету за спеціальністю
«Технологія хліба, кондитерських,
макаронних виробів та харчоконцентратів», захищають дипломні проекти
на кафедрі технології хлібопекарських
і кондитерських виробів.
Наприкінці лютого у черговий раз
відбувся захист дипломних проектів
студентів Кам’янець-Подільського
регіонального навчально-наукового
центру НУХТ. Студенти гідно представили дипломні проекти з модернізації та реконструкції діючих хлібопекарських і кондитерських підприємств, організації впровадження
сучасних прогресивних технологій на
виробництві.
На кафедрі біотехнології продуктів
бродіння і виноробства відбулися
захисти кваліфікаційних дипломних
проектів на отримання кваліфікації
«бакалавр» і «спеціаліст».
Державну екзаменаційну комісію по
захисту дипломних проектів «бакалаврів» очолив професор кафедри
Віктор Маринченко, а Державну екзаменаційну комісію по захисту дипломних проектів «спеціалістів» –
заступник директора ДП «Укрспирт»
Віталій Сосніцький.
Фахівці підтвердили, що студенти
своєю відмінною підготовкою гідно
заслужили присвоєння кваліфікації
«бакалавр» і «спеціаліст» за відповідною спеціальністю. Усі дипломанти за ОКР «бакалавр» висловили

бажання продовжити навчання у
нашому університеті.
Успішно захистили свої дипломні
роботи і студенти, що навчалися за
спеціальністю «Технології харчування». Вони представили проекти
закладів ресторанного господарства
– ресторани з українською та грузинською кухнею, їдальню та млинцеву,
молодіжне кафе та коктейль-бар,
нічний клуб для Деснянського, Печерського,
Шевченківського
та
Дарницького районів м. Києва. Державна екзаменаційна комісія відзначила високий рівень виконання проектів, які можуть стати підґрунтям
для будівництва нових підприємств
харчування з широким асортиментом ресторанних страв та напоїв,
якісним обслуговуванням та незабутньою атмосферою.
Традиційно цікавими були дипломні
проекти випускників кафедри технології консервування. Студенти, які
завершили навчання на здобуття ОКР
«бакалавр» за напрямом підготовки
«Харчові технологій та інженерія»,
представили дипломні проекти для
реальних підприємств. Їх розробки
можуть бути впроваджені у виробництво з метою розширення асортименту
овочевих та фруктових видів консервів із підвищеним вмістом біологічно
активних речовин. Проекти будівництва нових фруктових, овочевих цехів,
цеху для виробництва продукції для
дитячого харчування розробили й
презентували Державній екзаменаційній комісії випускники, що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень
«спеціаліст» зі спеціальності «Технології зберігання, консервування та
переробки плодів і овочів». Тепер з
усією впевненістю можна сказати, що
консервна галузь харчової промисловості поповниться здібними фахівцями, які прикладуть всіх зусиль задля
виготовлення корисної та порівняно
дешевої консервної продукції з української сировини.
На кафедрі технології оздоровчих
продуктів плідно завершилась робота Державної екзаменаційної комісії
із захисту дипломних проектів за
ОКР «бакалавр», «спеціаліст» та кваліфікаційних магістерських робіт студентами спеціальності «Технології
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харчових продуктів оздоровчого та
профілактичного призначення».
Цьогоріч комісія розглянула магістерські роботи Олександра Відмаченка
за темою «Розроблення способу отримання композиційної суміші радіопротекторної дії для збагачення хлібобулочних виробів» (керівник – професор
Галина Сімахіна) та Юлії Деменко–
«Розроблення способу виробництва
борошняних виробів з використанням
природних підсолоджувачів» (керівник
– доцент Ірина Гойко).
Дипломні проекти за ОКР «спеціаліст» представили студентки Марина
Нескорожена та Аліна Гвоздик, тематика їх проектів присвячена реконструкції технологічних ліній виробництва вершкового масла та кисломолочних напоїв на ПАТ «Яготинський маслозавод» (керівник – Ірина Гойко).
Дипломні проекти та роботи студентів спрямовані на розроблення нових
видів продукції з оздоровчо-профілактичними властивостями для широких
верств населення, вивчення поведінки
біологічно активних добавок рослинного походження в промисловому
виробництві, вивчення властивостей
отриманих функціональних продуктів.
16, 17, 18 лютого на кафедрі менеджменту відбулися захисти кваліфікаційних робіт магістрантів спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування».
Тематика магістерських робіт охоплювала такі актуальні проблеми
управлінської діяльності, як: стратегічне бізнес-планування, формування
інвестиційної складової ресурсного
потенціалу, управління прибутковістю
та конкурентоспроможністю підприємства, реалізація механізму антикризового управління. У роботах представлені шляхи удосконалення діяльності підприємств харчової промисловості в сучасних умовах. Всі роботи
виконані на статистичних матеріалах
діючих підприємств.
На захистах магістри продемонстрували високий рівень підготовки,
вміння обґрунтувати та відстоювати
власну точку зору. П’ятеро випускників отримають дипломи з відзнакою. Їх
роботи рекомендовані до участі у конкурсі дипломних робіт та науководослідних робіт.
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НОВИНИ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ
Цікавим і насиченим видався початок 2015 року для колективів відокремлених структурних підрозділів нашого
університету – технікумів і коледжів. Протягом січня – початку лютого там вручали дипломи, проводили декади
циклових комісій, здобували нові перемоги…
ВІННИЦЬКИЙ КОЛЕДЖ
Пошук роботи для молоді є нині
однією з важливих проблем. І якщо
бажання працювати є, то можливості
для реалізації власного проекту
завжди знайдуться. Підтвердження
цьому – Всеукраїнський конкурс бізнес-планів серед молоді «Бізнесмен
за три хвилини». Регіональний тур
конкурсу нещодавно відбувся у
Вінниці, його організаторами були
управління у справах сім’ї, молоді та
спорту обласної державної адміністрації, комунальне підприємство
«Вінницький обласний молодіжний
центр праці» та громадська організація «Спілка підприємців «Стіна».
Студенти Вінницького коледжу нашого університету під керівництвом
викладачів традиційно беруть участь
у цьому конкурсі та стають переможцями. Нинішня учасниця – студентка
випускного курсу спеціальності «Органі зація виробництва» Анастасія
Бондар, маючи досвід перемоги
минулого року, тепер презентувала
експертній комісії конкурсу – успішним та досвідченим бізнесменам –
два бізнес-плани.
19 бізнесменів-початківців оцінювались за такими критеріями, як унікальність ідей, актуальність та цілісність
бізнес-плану, уміння презентувати
його за три хвилини. У ході презентації конкурсантам давали поради та
критикували, але додавали, що критика у бізнесі не менш важлива, адже
дозволяє прорахувати усі ризики.
Майстерність нашої студентки та
наукове керівництво викладачів гідно
оцінені. Проект з установки платних
пральних машин у гуртожитках (наукове керівництво здійснювала Олена
Рудь) здобув першість у номінації
«Виробництво, сфера послуг і торгівля», а проект театру-студії «Сьоме
небо» (науковий керівник – Зоя Рожко) вийшов на третє місце у номінації
«Соціальний проект».
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У кожній із цих категорій було обрано по три переможці, але виграли всі
учасники, адже вони отримали шанс
знайти інвестора для свого проекту.
Призи та подарунки спонсори вручили незалежно від зайнятого місця. Це
й сертифікати на вивчення іноземних
мов, безкоштовну фотосесію, цінні
призи, рекламні послуги та багато
іншого.
Як свідчить досвід попередніх років,
участь у таких заходах не тільки збагачує учасників необхідними бізнесовими навичками, але й нерідко дозволяє
їм успішно працевлаштуватись.
***
«Червона калина» – центр духовнонаціонального відродження, який діє у
коледжі, систематично проводить для
студентської молоді просвітницькі та
культурно-виховні заходи. У рамках
проекту «Історичні уроки героїв Крут
очима нинішніх студентів» відбулися
заходи, присвячені вшануванню пам’яті героїв Крут.
Цікавими були перегляд та обговорення хронікально-документальних
фільмів про юних героїв, молодих
захисників Української Народної
Республіки, що власною кров’ю вписали нову героїчну сторінку в історію
українського визвольного руху та
переконливу військову перемогу оборонців української державності; історико-літературні читання «Крути в
нашій пам’яті назавжди» за участю
викладачів, працівників бібліотеки та
науково-дослідного відділу Вінницького обласного художнього музею;
патріотичний рух «Одягни вишиванку
– підтримай героїв Крут» та свічковий
вечір-реквієм за полеглих у бою.
ВОЛИНСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
2 лютого вся родина технікуму зібралася на урочистості, присвячені
черговому випуску молодших спеціалістів спеціальностей «Виробництво
харчової продукції», «Туристичне
обслуговування», а також кваліфікованих робітників професії «Слюсарелектрик з ремонту електроустаткування». Свято вручення дипломів розпочалося звучанням Державного
Гімну України та вшануванням хвилиною мовчання всіх загиблих на Сході
нашої країни, серед яких є і випускники технікуму.
З вітальним словом виступив директор технікуму Ігор Корчук, який, зокрема запросив випускників продовжити
навчання у базовому університеті,

адже для випускників технікуму полегшені умови вступу та скорочений термін навчання. Щирі слова настанови
на майбутнє лунали від завідувачів відділень та класних керівників.
Колектив навчального закладу пишається своїми випускниками – адже це
якісні, кваліфіковані фахівці. Саме за
високий професіоналізм та відданість
справі найбільше цінують випускників
Волинського технікуму НУХТ. Дуже
багато вихідців з його стін сьогодні є
успішними бізнесменами, посадовцями та працівниками різних галузей.
Формування професіонала, але при
цьому й громадянина, патріота, підготовка до діяльності в ринкових умовах,
до життя у громадянському суспільстві – ось що важливо сьогодні у формуванні фахівця. Виховання національної еліти за високими культурними і духовними стандартами є пріоритетною стратегією Волинського технікуму нашого університету.
***
Студенти Волинського технікуму
взяли участь у загальнонаціональному
етапі ХV Міжнародного конкурсу з
української мови імені Петра Яцика.
Безпосередньо перед початком виконання конкурсних завдань відбулися урочистості, під час яких були вручені нагороди. Зокрема, студенткам
Тетяні Хомюк та Іванні Кислюк за зайняті 1 і 2 місця у обласному етапі Конкурсу, а також викладачам, які їх підготували, були вручені Дипломи та
Грамоти управління освіти і науки
Волинської облдержадміністрації.
За сприяння утвердженню статусу
української мови як державної, піднесення її престижу та високий рівень
проведення ІІ етапу XV Міжнародного
конкурсу з української мови імені
Петра Яцика нагороджені Подяками
управління освіти і науки Волинської
облдержадміністрації директор технікуму Ігор Корчук, заступник директора
з виховної роботи Алла Голуб та завідувач відділення загальноосвітньої
підготовки Людмила Бурило.
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ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ
ТЕХНІКУМ РЕСТОРАННОГО
СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ
30 січня 2015 року у технікумі відбулася урочиста подія – перший випуск
груп 2015 року.
З привітальним словом до випускників звернулась заступник директора з навчальної роботи Олеся Стахів.
На свято завітали: голова державної
кваліфікаційної комісії ресторанного
напряму Богдан Кривенчук, духовний
наставник, отець Михайло, батьки,
викладачі та майстри виробничого
навчання, які привітала «винуватців
свята». Кращі випускники, які впродовж навчання гідно представляли
навчальний заклад на різних рівнях,
були відзначені адміністрацією та студентською радою технікуму.
Учасники художньої самодіяльності
підготували для випускників чудовий
святковий концерт.

А 6 лютого у рамках методичної декади циклової комісії туристично-ресторанного напряму відбулося феєричне святкування Міжнародного дня
бармена.
Роман Лесів, Юрій Строчук і Микола
Халацький презентували бармен-шоу.
Бездоганна техніка виконання трюків
була настільки емоційною, що не
змогла залишити байдужим жодного
із присутніх.
Завершальним етапом свята стала
дегустація коктейлів, які приготували
студенти І та ІІ курсів.
ЛЬВІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
КОЛЕДЖ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ
ПРОМИСЛОВОСТІ
З 19 січня по 3 лютого 2015 року
студенти навчального закладу Ольга
Садовська та Ілля Дробчак, які навчаються за спеціальністю «Виробництво
харчової продукції», проходили практику у ресторані «Оранжерія» міста
Жешув (Польща).
Під час практики студенти познайомилися з особливостями виробництва харчової продукції в ЄС та тими
проектами, які реалізовують на теренах Польщі, вивчили вимоги щодо
їхньої підготовки.
Враження від практики позитивні і у
наших студентів, і в поляків. Отож,
коледж продовжуватиме таку спів-

працю. Також є домовленості про те,
що наші студенти після результативного навчання і складання іспитів
зможуть отримати перспективну
роботу.

СУМСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ

ПОЛТАВСЬКИЙ ТЕХНІКУМ
ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
У перші дні лютого у технікумі відбулося свято прощання з випускниками
технологічного відділення. В урочистій
обстановці директор навчального
закладу, кандидат технічних наук Анатолій Палаш вручив дипломи випускникам та привітав їх з цією визначною
подією. Гордістю технікуму є студенти,
які закінчили навчання з відзнакою:
Дарина Брильова, Вікторія Іщенко,
Надія Переходько, Анна Іщук, Катерина
Колодязна, Любов Панова. Їх імена
занесені до Книги пошани технікуму.
За активну участь у громадському
житті технікуму і студентському самоврядуванні випускники були нагороджені почесними грамотами та подяками.
Багато добрих слів та щирих привітань знайшлося у кураторів випускних
груп. На прощання вони вручили своїм
студентам короваї. Випускники ж дякували викладачам за науку, обіцяли
високо нести знамено рідного навчального закладу та берегти його честь.
***
З 2 по 6 лютого 2015 р. у технікумі
тривав тиждень циклової комісії спецдисциплін зі спеціальності «Монтаж і
обслуговування холодильно-компресорних машин та установок», у рамках
якого відбулося багато цікавих і різноманітних заходів: турніри «Швидкі
шашки», де використовувалася сучасна
комп'ютерна програма Swiss Master
5.5, яка підбирала суперників за спеціальним алгоритмом, і «Кращий геймер», який став уже традиційним; пізнавальна екскурсія на підприємство
ПАТ «Фірма «Полтавпиво» для студентів-першокурсників, під час якої вони
познайомилися з роботою холодильного господарства, а також з виробничими процесами, що відбуваються
в ємкісному обладнанні; спортивні
змагання з баскетболу між командами
викладачів та студентів; пізнавальний
захід «Ой мороз, мороз…», метою
проведення якого було прагнення
зацікавити студентів, збільшити інтерес до вивчення фізики.
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У Сумському технікумі харчової промисловості нашого університету відбулися урочистості з нагоди вручення
дипломів молодших спеціалістів випускникам спеціальності «Виробництво харчової продукції».
Почесне місце в актовій залі технікуму,
де відбувалося свято, посіли випускники
групи ХП-02. Слід зазначити, що спеціальність «Виробництво харчової продукції» у технікумі є новою, і це лише другий
випуск спеціалістів за даним фахом.
З вітальним словом до випускників
звернувся директор технікуму Юрій
Барилюк, який відзначив, що більшість випускників були активними
учасниками громадського життя технікуму, культурної та спортивно-масової роботи. Двоє випускників – Леся
Волинська та Світлана Мельник –
отримали дипломи з відзнаками.
Мудрими були напутні слова випускникам від куратора групи Світлани
Яценко та члена батьківського комітету Валентина Личмана. Від імені випускників слова подяки викладачам,
батькам висловила Леся Волинська.
Художній колектив технікуму подарував присутнім колоритну концертну
програму.
***
4 лютого 2015 року викладачі та студенти ІІІ і ІV курсу спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчоконцентратів»
зустрічалися з випускницями технікуму
Марією та Наталією Грицевіч, які нині є
студентками нашого університету.
Під час спілкування випускниці розповіли про особливості навчання в університеті, поділилися враженнями про
студентське життя, звернули увагу на
інноваційні способи проведення лекційних та лабораторних занять в аудиторіях та лабораторіях, оснащених
сучасними приладами та обладнанням.
Марія та Наталія відповіли на численні запитання студентів, запросили
на день відкритих дверей в університеті та після закінчення технікуму продовжити навчання в НУХТ.
Викладачі технікуму відзначили, що
такі випускники є гордістю навчального закладу і прикладом для наслідування.
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ЛІТЕРАТУРА НОВОГО
ПОКОЛІННЯ
Одним із найважливіших завдань професорсько-викладацького
складу кафедр університету є підготовка актуальної навчальної
літератури, яка б дозволила студентам опанувати таємниці своєї
професії в аудиторії і вдало застосувати їх на робочому місці. І книжкові
полиці наших студентів, викладачів та науковців регулярно
поповнюються новинками, випущеними фахівцями університету.
Пропонуємо до уваги читачів огляд літератури, що вийшла з друку у
першому семестрі поточного навчального року.

А

вторські колективи кафедри ділової іноземної мови та міжнародної комунікації підготували відразу
два навчальних посібники – «English for
Economists» (автори – доценти Галина
Чередніченко, Людмила Шапран та
Людмила Куниця) і «English information
technologtes» (автори – старші викладачі Людмила Власенко та Ольга
Березовська).
Перше видання спрямоване на оволодіння діловою англійською мовою
студентами економічних спеціальностей. Посібник містить автентичний
теоретичний матеріал англійською
мовою про створення, структуру,
організацію, фінансові та міжнародні
аспекти діяльності вітчизняних та
зарубіжних компаній. Комунікативно
спрямовані вправи дозволяють закріпити основну термінологію з даної
теми, розвинути навички розуміння й
аналізу оригінальних текстів, навички
спілкування в ситуаціях, наближених
до реальної професійної діяльності.
Видання рекомендоване Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів. Воно може бути
корисним викладачам ліцеїв, коледжів, а також фінансистам, бізнесменам, соціологам, фахівцям з економіки та менеджменту.
Другий навчальний посібник орієнтований на студентів 1 курсу факультету автоматизації та комп’ютерних
систем. Видання присвячене 130річчю нашого університету.
Даний посібник сприяє формуванню у студентів загальних та професійно-орієнтованих комунікативних мовленнєвих компетенцій та є додатковим спонукальним мотивом до удосконалення навичок усного та писемного мовлення в професійній сфері.
Актуальність посібника полягає у
потребі сучасного суспільства у навчально-методичних виданнях, які
допомагають забезпечувати підготовку кваліфікованих фахівців з інформаційних технологій з високим рівнем
володіння іноземною мовою.
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Фахівці кафедри маркетингу - доценти Наталія Скригун, Ольга Крайнюченко, Лариса Капінус, Тетяна Бєлова,
Тетяна Гаврилова, старший викладач
Світлана Розумєй та асистент Катерина Семененко випустили «Словник
маркетингових термінів»
Представлене видання містить тлумачення понад 1200 сучасних термінів
і категорій, що найчастіше зустрічаються в науковій літературі та навчальних виданнях із маркетингу, а
також найбільш вживаних у професійній діяльності фахівців сфери реклами
та PR-понять. Наводяться абревіатури
окремих маркетингових термінів, їх
розшифровка та пояснення. Особлива увага звернена на термінологію
електронних маркетингу та комерції.
Терміни роз’яснюються в доступній
формі, не відходячи при цьому від
загальноприйнятих в науці формулювань. Словник допоможе зорієнтуватися в проблемах сучасного маркетингу та сформувати цілісне уявлення
про дану сферу діяльності.
Наукове видання призначене для
студентів вищих навчальних закладів
та всіх, хто опановує маркетинг, а
також професійних маркетологів і працівників сфери рекламного бізнесу.
Плідно попрацювали автори кафедри прикладної економіки, які представили навчальні посібники «Економіка
та організація інноваційної діяльності»
(автор – доцент Юлія Шевченко, четвертий і п’ятий розділи навчального
посібника «Інноваційна політика підприємства» та «Інноваційні стратегії
підприємства» підготовлені завідувачем кафедри прикладної економіки,
професором Анатолієм Заїнчковським) і «Комерційне право» (автор –
Ірина Новойтенко).
Навчальний посібник «Економіка та
організація інноваційної діяльності»
рекомендований Міністерством освіти і науки України, як навчально-практичний посібник для студентів вищих
навчальних закладів. В основу видання покладений зміст навчальної дисципліни «Економіка та організація

інноваційної діяльності», яка є базовою для підготовки бакалаврів із
напряму «Економіка підприємства».
У посібнику узагальнені найважливіші принципи ефективного здійснення
інноваційної діяльності на рівні підприємства як основного суб’єкта господарювання в економічному середовищі, особливості прояву економічних
законів і закономірностей в інноваційній діяльності. Висвітлено теоретичні
засади інноваційної діяльності, становлення та сучасні тенденції розвитку теорії інновацій, їхню роль у забезпеченні конкурентоспроможності сучасного підприємства, типи й складові інноваційної політики та інноваційної стратегії, механізм управління
інноваційним потенціалом підприємства. Розглянута система управління
інноваціями підприємства, сучасні
організаційні форми реалізації інновацій, форми і джерела фінансування,
напрями державної підтримки інноваційної діяльності. Окремо висвітлена
тема «Франчайзинг як особлива
форма розвитку інноваційної діяльності».
Навчальний посібник підготовлений
з метою надання допомоги студентам
економічних спеціальностей вищих
навчальних закладів освіти у досконалому вивченні теоретичного матеріалу
та набутті відповідних практичних
навичок виконання економічних розрахунків у сфері інноваційної діяльності.
У навчальному посібнику «Комерційне право» розкриваються основні
засади провадження внутрішньої торговельної діяльності. Висвітлені сутність та джерела комерційного права,
порядок легітимації суб’єктів торговельної діяльності в правовому полі
України, правове регулювання оптової, роздрібної, дрібнороздрібної торгівлі, торгівлі через торгові автомати,
електронної торгівлі, торгівлі на ринку,
біржі, аукціоні, ярмарку; особливості
функціонування закладів ресторанного господарства; особливості провадження штрихового кодування товарів;
правове регулювання обліку торгових
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угод; правове забезпечення захисту
прав споживачів.
«Комерційне право» рекомендоване Міністерством освіти і науки
України як навчальний посібник для
студентів вищих навчальних закладів
денної та заочної форм навчання за
напрямом підготовки «Товарознавство і торговельне підприємництво»,
«Маркетинг», «Готельно-ресторанна
справа». Книга буде корисною аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів, особам, що здійснюють
або мають намір здійснювати підприємницьку діяльність у сфері торгівлі,
пересічним громадянам, які щоденно
є споживачами товарів і послуг.
Традиційно велику увагу забезпеченню навчального процесу якісною
сучасною
літературою
приділяє
кафедра фінансів. У 2014 році студентам було запропоновано вивчати
фінансовий менеджмент, страхування, бюджетну систему з використанням однойменної навчальної літератури, підготовленої кафедральними
авторськими колективами. Зовсім
нещодавно з’явився ще один підручник – «Ринок фінансових послуг», який
підготувала старший викладач кафедри фінансів Світлана Еш. Підручник
має гриф МОНУ і рекомендований до
вивчення магістрами спеціальності
8.03050801 «Фінанси і кредит».
Зміст підручника повністю відтворює рекомендації освітнього стандарту щодо тематики лекцій, форм самостійної роботи, практичних занять,
практичних завдань, тестів і доповнений термінологічним словником.
Автором розглянуто теоретичні
аспекти організації та функціонування
ринку фінансових послуг, дана загальна характеристика основних сегментів ринку, визначений механізм надання фінансових послуг, розглянуті
особливості регулювання інфраструктури ринку фінансових послуг.
Підручник розрахований на студентів економічних факультетів, аспірантів, викладачів фінансових дисциплін,
керівників підприємств, організацій,
спеціалістів, які здійснюють діяльність
у сфері фінансів та бізнесу, для інформаційних навчальних цілей.
Колективом кафедри менеджменту
виданий «Збірник ситуаційних задач
для студентів економічних та управлінських спеціальностей» (Collection
of case studies for students of economics and management specialities).
Видання профінансоване Швейцарською національною науковою фундацією в рамках виконання проекту
SCOPES, учасниками якого виступають наш університет, Щецинський університет (Польща) та Сант-Галленський університет (Швейцарія).
Науковці потішили випуском монографій – «Науково-освітній простір як
ключовий фактор розвитку країн в
добу економіки знань» (автори – заві-

дувач кафедри міжнародної економіки, професор Світлана Гуткевич, професор кафедри Ірина Оніщенко,
декан факультету економіки і менеджменту, доцент Степан Дичковський) і
«Хімічні процеси виробництва сахаридів» (автори – визнані фахівці галузі,
професори Леонід Бобрівник і Володимир Логвин).
У першій монографії розглядається
вплив глобалізації на формування
науково-освітнього простору. Значна
увага приділена ключовим тенденціям
розвитку освіти та аналізу провідних
моделей освітніх стандартів із урахуванням потреб та особливостей функціонування економіки знань. У монографії досліджені ключові особливості
функціонування провідних європейських, американської, японської та
китайської систем освіти. Запропоновані концептуальні засади вдосконалення української освітньої системи. Монографія буде цікава всім, хто
займається питаннями науково-освітньої системи.
У монографії «Хімічні процеси виробництва сахаридів» наведені дані
щодо хімічного складу рослинної
сировини, з якої одержують моно-,
оліго- та полісахариди. У окремих
главах розглянута будова, фізичні та
хімічні властивості сахаридів і несахарозних речовин. Кількісний та якісний склад несахарозних речовин
визначає наявність того чи іншого
технологічного процесу та параметри його проведення. Викладені основи комплексоутворення за участі
оліго- та полісахаридів. Розглянуті
значення комплексоутворення у
виробництвах сахаридів, а також
процеси коагуляції, флокуляції та
адсорбції. Окрема глава монографії
присвячена будові, властивостям
речовини, в середовищі якої проходять усі технологічні процеси виробництва сахаридів – воді.
Монографія присвячена 130-й річниці заснування університету й стане
у нагоді студентам, магістрам, аспірантам, викладачам, науковим та
інженерно-технічним працівникам.
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Ще одне наукове видання – «Активне
вентилювання та сушіння зерна», до
авторського колективу якого увійшов
професор кафедри технології зберігання і переробки зерна нашого університету Ігор Гапонюк, – містить
загальні принципи і технологічні схеми
зберігання зерна, характеристики
зерна як сипкого матеріалу та об’єкта
зберігання, будову зерносховищ як
об’єктів зберігання зерна та сучасних
систем активного вентилювання і
сушіння зерна, принципи контролю і
керування процесом зберігання, математичний опис процесів тепло-вологообміну та гідравлічного опору зернового середовища аналітичними та експериментальними методами. Також
наведені принципи визначення характеристик систем активного вентилювання та сушіння зерна і співвідношення між різними методами зневоднення.
Видання рекомендоване Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих
навчальних закладів. Також воно стане
в нагоді працівникам хлібозаготівельних підприємств та аспірантам, які
займаються питаннями післязбирального оброблення та зберігання зерна.
Чудовим подарунком до 130-річного ювілею нашого університету став
«Літопис дисертаційних робіт співробітників Національного університету
харчових технологій 1934-2014 рр.».
Кропітка праця співробітників Науково-технічної бібліотеки нашого університету з пошуку й відновлення
даних завершилася виданням фундаментального двотомника, куди увійшла наукова спадщина колективу нашого навчального закладу, починаючи
від часів його становлення, коли виш
один із всього п’яти на весь Радянський Союз вищих навчальних
закладів отримав право проводити
захисти дисертацій та присуджувати
наукові ступені, й до наших днів.
Робота над оновленням й підвищенням якості навчального процесу й
наукові пошуки тривають, а отже,
незабаром, матимемо чергове поповнення наших книжкових поличок.
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ЖИТТЯ, ВІДДАНЕ НАУЦІ
Окрасою нашого університету є його випускники, які присвятили життя
своїй Альма матер, залишившись у ній після навчання й ставши гідним
поповненням викладацького та наукового колективу. Впродовж десятиліть
вони віддано й творчо трудилися над його розбудовою, докладаючи
величезних зусиль для його розвитку й визнання освітянською й науковою
спільнотою не лише нашої країни, але й світу.
Сьогодні ми познайомимо читача з видатним вченим у галузі цукрового
виробництва, доктором технічних наук, професором Антоном Адамовичем
Ліпєцом, який 5 січня 2015 року відзначив свій 90-й День народження.

Н

ародився Антон Адамович 5 січня
1925 року в с. Саливінки Київської
області. У липні 1941 року у віці 16 років
був мобілізований військкоматом і
направлений на спорудження військових укріплень в Донецькій і Сталінградській областях.
З 1 січня 1943 р. до жовтня 1945 р.
Антон Адамович Ліпєц у складі 679-го
зенітно-артилерійського полку 86-ї
артдивізії ПВО Південно-Західного і
Третього Українського фронту звільняв Україну та країни Європи від
фашистських загарбників.
У 1946 р. він вступив на технологічний факультет Київського технологічного інституту харчової промисловості
ім. Мікояна (КТІХП, нині – Національний
університет харчових технологій), який
успішно закінчив у 1951 р.
Трудовий шлях Антон Адамович розпочав на посаді змінного інженера Лучанського цукрового заводу (1951–
1955 рр.), згодом працював молодшим
науковим співробітником у Всесоюзному
науково-дослідному інституті цукрової
промисловості (1955–1960 рр.).
У 1960 р. Антон Адамович вступив до
аспірантури при кафедрі технології цукристих речовин КТІХП і у 1964 р. захистив кандидатську дисертацію «Исследование условий очистки и использования жомопрессовых и диффузионных вод в свеклосахарном производстве». У подальшому А.А. Ліпєц продовжував займатись науковою роботою і у 1975 р. захистив докторську
дисертацію «Исследование технологии
и процесса извлечения сахара из свек-

лы с целью повышения эффективности
диффузионных установок свеклосахарного производства» за спеціальністю «Технологія цукристих речовин».
Антон Адамович працював у нашому
навчальному закладі до 2011 р. Він
пройшов славний творчий шлях, вів
велику науково-педагогічну роботу з
молоддю. З 1966 по 1974 рр. був
деканом факультету технології цукристих речовин.
А. А. Ліпєц зробив значний внесок у
розвиток технології виробництва цукру. Він є засновником наукової школи
«Удосконалення та інтенсифікація процесу екстрагування сахарози з бурякової стружки з використанням хімічних реагентів та підвищення ефективності роботи дифузійних установок
шляхом їх модернізації». Велика кількість наукових розробок ученого та
його учнів і послідовників впроваджена на цукрових заводах України, країн
СНД і за кордоном.
Антон Адамович завжди віддавав і
віддає свої знання й досвід молоді майбутнім інженерам цукровикам, а
також практикам виробництва і науковцям. Під керівництвом професора А.А. Ліпєца аспірантами та здобувачами
наукового ступеня розроблені способи
підготовки живильної води для дифузійних установок, інтенсифікації процесу екстрагування сахарози із бурякової
стружки, очищення дифузійного соку.
Наукова школа професора Ліпєца дала
путівку в життя 16 кандидатам технічних наук та 3 докторам технічних наук.
Він – автор понад 300 наукових праць,

Студенти факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності
напряму підготовки «Маркетинг» у
рамках проекту Business English
Speaking Club від JCI Youth спільно з
«YAPPI Business English School» відвідали цікаву тренінг-лекцію «Introduction to
Marketing Strategy», яку читали англійською мовою. Лекцію прочитала
інтернет-маркетолог, фахівець-професіонал з копірайтингу, інтернет PR
та SMM Інна Зайченко.
Наші студенти отримали чудову
нагоду попрактикуватись у фаховій
англійській мові, а також набути нових

У ФОРМАТІ САМООСВІТИ
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корисних знань, пов'язаних зі своєю
спеціальністю. Зокрема, дізналися
більше про етапи стратегічного планування в маркетинзі, способи маркетингового ситуаційного аналізу, а
також спробували створити маркетингову стратегію для електронного
автомобіля Tesla Model S на українському ринку, використовуючи PERSEL,
SWAT та SMART-аналізи. Тренінг відбувався у форматі інтерактиву, тому
всі присутні мали змогу висловити свої

п’яти підручників, має понад 55 авторських свідоцтв та патентів на винаходи.
Був членом спеціалізованої Вченої
ради НУХТ із захисту дисертацій. За
сумлінну працю та винахідництво нагороджений Почесною грамотою Київської міської держадміністрації, орденами “Отечественной войны” і “За
мужество” та 15 медалями, в тому
числі «За победу в Великой Отечественной войне над Германией».
За видатні заслуги у галузі науки та
освіти Антону Адамовичу Ліпєцу присуджена державна довічна стипендія
Кабінету Міністрів України.
Антон Адамович, незважаючи на
поважний вік, займає активну громадянську позицію, консультує учнів і
колег. Він був і залишився по сьогоднішній день вірним прихильником
науки і саме наукові дослідження в
галузі технології цукру зробили його
провідним вченим України.
Шановний Антоне Адамовичу! Щиро
вітаємо Вас із Ювілеєм. Бажаємо Вам
міцного здоров’я, довгих років життя,
щастя та благополуччя Вашій родині!
Колектив кафедри
технології цукру і підготовки води
Адміністрація, викладачі, науковці, співробітники та студенти приєднуються до всіх щирих, теплих
побажань, що прозвучали на адресу ювіляра. Низький уклін Вам,
Антоне Адамовичу, за творчий
неспокій, за щедрість з якою Ви
ділитеся з нами своїм науковим і
життєвим досвідом. Довгії Вам літа!

думки, обмінюватися ідеями та знаннями, а також навчитися користуватися цікавим маркетинговим сленгом.
Отримана інформація та форма
тренінг-лекції, спільна робота у дружній та позитивній атмосфері надихнула майбутніх маркетологів до подальшої самоосвіти у такому форматі.
Отже, зустріч була цікавою та корисною, і вже у березні наші студенти
планують відвідати черговий тренінг
від Business English Speaking Club.
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олодимир Олексійович Бобринський народився у Санкт-Петербурзі 2 (14) жовтня 1824 року. Володів
разом із братами нерозділеними маєтками в Київській, Курській, Орловській,
Симбірській, Тульській губерніях. Освіту здобув на юридичному факультеті
Петербурзького університету, після
закінчення якого в 1846 р. почав службу в Петербурзькому губернському
правлінні, а з 1851 р. – у канцелярії
Київського губернатора. Брав участь в
обороні Севастополя. Нагороджений
Орденом Святої Анни І-го ступеня,
Орденом Святого Володимира ІІІ ступеня, Орденом Святої Анни ІV-го ступеня, орденом «За храбрость».
Після смерті батька, Олексія Олексійовича Бобринського (1868 р.) став
управляти Смілянським маєтком і цукровими заводами. У 1871 році Володимир Олексійович вийшов у відставку, оселився в місті Сміла і цілковито
присвятив себе сільському господарству і, зокрема буряково-цукровій промисловості. Ще до початку Кримської
війни він був обраний Черкаським
повітовим предводителем дворянства
і здійснював управління Смілянським
маєтком за життя батька.
Із сільськогосподарської діяльності
графа слід відзначити введення в
сівозміну значних посівів ярої, а потім
озимої пшениці, яка з часом витіснила
яру і посіла перше місце серед зернових культур південно-західного краю.
Але особливо багато праці і енергії
присвятив Володимир Олексійович
турботам, підтримці й розвитку вітчизняної цукрової промисловості. Завдяки його вмінню і винахідливості буряково-цукрова промисловість уникнула
кризи, яка могла б спричинити закриття безлічі невеликих буряко-цукрових
заводів.
Результатом наполегливих зусиль
Володимира Олексійовича Бобринського було видання урядом закону від
20 листопада 1895 р. «Про деякі заходи щодо цукрової промисловості».
Закон цей в суспільстві отримав назву
«правительственной нормировки».
Особливою подією для Володимира

ТВОРЦІ НОВІТНЬОГО
«Промінь» продовжує знайомити читача з фундаторами нашого навчального
закладу, особистостями, які доклали чимало зусиль не тільки для його
започаткування, але й увійшли в історію, як просвітники й благодійники, що
сприяли розвиткові прогресу, освіти й науки.
Сьогоднішня розповідь про графів Бобринських – братів Володимира
Олексійовича та Льва Олексійовича, які безпосередньо опікувалися розвитком
цукрової промисловості й були попечителями Смілянських технічних класів –
навчального закладу, від якого й веде свій родовід наш університет.
Олексійовича стала побудова залізниці,
що з’єднала Смілу з Фастовом та
Знам’янкою. Це був надзвичайний
поштовх для розбудови та розквіту міста.
За його сприяння були відкриті
Смілянські технічні класи, які готували
технологів-цукроварів для всієї країни
(граф значною мірою профінансував їх
відкриття та був Почесним попечителем класів), та Міністерське однокласне училище для хлопчиків і дівчат, з’явилася перша в місті бібліотека.
Помер граф холостим на 74 році
життя. У столиці свого «цукрового
королівства» – у Смілі, для якої зробив
так багато, знайшов Володимир
Олексійович свій останній притулок.
Його могила, так само як і Успенська
церква, не збереглися. Зараз на тому
місці на перетині вулиць Артема і
Петровського встановлений пам’ятний знак. Володимирівкою названо на
честь графа залізничний роз’їзд.
Ділянка нинішньої вулиці Леніна від
залізничного переїзду до перетину з
вулицею Свердлова раніше також
називалася Володимирською.
Після смерті Володимира Олексійовича Смілянським маєтком і цукровими заводами став управляти його
молодший брат, граф Лев Олексійович
Бобринський (народився 1831 р.). Він
також закінчив Петербурзький університет й брав участь в обороні
Севастополя (1898 р.).
Лев Олексійович значно підвищив
прибутки Смілянського маєтку за
рахунок здійснення перебудови всіх
цукрових заводів відповідно до найно-
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вітніших вимог до техніки та значного
збільшення потужності, збільшення
площ під посіви цукрових буряків та
застосування мінеральних добрив і
захисту рослин від шкідників. У 1903 1904 роках масштабною організаційною реформою став перехід на роботу
в три зміни з 8-годинним (замість 12годинного) робочим днем зі збереженням заробітної плати.
Продовжуючи справу свого батька,
Олексія Олексійовича, граф Лев
Олексійович особливу увагу приділяв
доброчинності у питаннях культури і
народної освіти: при Смілянському буряко-цукровому заводі був збудований
театр на 350 осіб, а також організований духовий оркестр. За рахунок його
коштів були збудовані приміщення
Смілянських технічних класів (1906 р.,
будівля збереглася донині), чоловічої гімназії (1908 р.), жіночої гімназії (1909 р.).
Спеціально для навчання молоді було
збудоване однокласне міське училище, де безкоштовно навчались 135
дітей майстрових і робітників. На утримання закладу щорічно виділялось
2700 рублів.
Усі заводи, головна контора і лікарні
були телефонізовані. В маєтках графа
за його рахунок утримувалися 37
навчальних закладів, а у Смілі працювали 23 фабрики і заводи.
У 1912 році Лев Олексійович через
погіршення зору передав управління
Смілянським маєтком своєму племіннику – графу Георгію Олександровичу
Бобринському.
Помер граф у 1915 році.

11

ВІТАЄМО!

Добігає до кінця зима. У її останні дні ми вітаємо викладачів,
науковців та співробітників нашого університету, які відсвяткували
свої ювілеї у січні та лютому 2015 року.

Найщиріші вітання звучать на адресу ювілярів січня
70-ліття відзначили
Олександр Петрович Перепелиця, професор кафедри
загальної і неорганічної хімії
Юрій Сергійович Проненко, комендант господарського
відділу
60 років виповнилося
Тетяні Миколаївні Лозицькій, завідувачу навчальної
лабораторії кафедри технології молока та молочних продуктів
Любові Олександрівні Конновій, старшому викладачу
кафедри менеджменту
Віктору Миколайовичу Шморгуну, інженеру кафедри
електротехніки
Івану Івановичу Сторожику, старшому викладачу кафедри українознавства
50-річний ювілей відсвяткували
Володимир Антонович Піддубний, головний науковий
співробітник Проблемної науково-дослідної лабораторії
Костянтин Вікторович Сінєв, провідний редактор відділу
рекламно-виставкової та інформаційної діяльності
Надія Миколаївна Левицька, завідувач кафедри українознавства
Антоніна Іллівна Бондар, заступник директора з виховної роботи Камянець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ

Як парость виноградної лози,
Плекайте мову. Пильно й ненастанно
Політь бур'ян. Чистіша від сльози
Вона хай буде. Вірно і слухняно
Нехай вона щоразу служить вам,
Хоч і живе своїм живим життям.
Прислухайтесь, як океан співає —
Народ говорить. І любов, і гнів
У тому гомоні морськім. Немає
Мудріших, ніж народ, учителів;
У нього кожне слово — це перлина,
Це праця, це натхнення, це людина.
Не бійтесь заглядати у словник:
Це пишний яр, а не сумне провалля;
Збирайте, як розумний садівник,
Достиглий овоч у Грінченка й Даля,
Не майте гніву до моїх порад
І не лінуйтесь доглядать свій сад.
М. Рильський
Квiтень, 1956 р.
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Безкоштовно

Сердечно вітаємо ювілярів лютого
75 років виповнилося
Вадиму Івановичу Федорченку, електромонтеру 6 розряду служби головного енергетика
Галині Андріївні Конішевській, провідному інженеру
кафедри технології оздоровчих продуктів
60-ліття відзначили
Анатолій Миколайович Бабич, провідний інженер служби головного енергетика
Віра Миколаївна Іщенко, доцент кафедри загальної і
неорганічної хімії
50-річчя відсвяткувала
Ірина Валентинівна Федулова, професор кафедри
менеджменту
Доброго здоров’я вам, душевної рівноваги,
миру й гармонії, творчої наснаги,
талановитих вихованців,
дорогі наші ювіляри!

МОВА МОЯ СОЛОВ’ЇНА
Щороку 21 лютого, починаючи з 2000
року, світова спільнота відзначає
Міжнародний день рідної мови. Про
«підтримку мовного та культурного різноманіття й багатомовності» було оголошено на ХХХ сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО, що відбулася 26 жовтня – 17 листопада 1999 року в Парижі.
Оскільки з 6 000 розмовних мов
світу близько половині загрожує зникнення, ЮНЕСКО прагне підтримувати
мову як ознаку культурної приналежності особи. Окрім того, організація
вважає, що вивчення іноземних мов
та багатомовність є ключами до взаєморозуміння та взаємоповаги.
Щорічне відзначення цього дня
насамперед покликане привернути
увагу до спільнот із менш ніж 10 000 осіб,
які активно розмовляють рідною мовою.
Часто ці мови не передаються наступному поколінню і зникають. Багато мов, на
яких розмовляють менше 100 осіб взагалі не задокументовані.
1952 року тогочасна влада ПакисРЕДАКЦІЙНА РАДА:
Ю. Цой
І. Литвиненко
Верстка:
К. Сінєв
Фотографії:
Р. Істомова, К. Сінєв
Обкладинка:
Р. Істомова

тану проголосила урду єдиною державною мовою, хоча рідною вона була
лише для 3% населення. Це було
негативно сприйнято, особливо на
сході, де майже все населення розмовляло виключно бенґальською
мовою. 21 лютого 1952 року, під час
демонстрації протесту в Дацці, поліція
та військові вбили кількох студентівдемонстрантів. Після проголошення у
1971 році незалежності Східного
Пакистану (Бангладеш), цей день відзначають в країні як день мучеників.
За пропозицією Бангладеш, ЮНЕСКО
проголосило 21 лютого Міжнародним
днем рідної мови.
У нашій країні це свято відзначається з 2002 року, коли Президент
України підписав відповідне розпорядження про відзначення Міжнародного дня рідної мови. За весь
час свого існування українська мова
теж зазнавала злетів і падінь.
Нині вона є рідною для понад 43
мільйонів осіб.
Свідоцтво про державну реєстрацію № 83,
серія КУ, видане 15 березня 2003 року
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