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Впродовж майже 30 років він очолював наш навчальний заклад,
який за цей час перетворився на
один із найавторитетніших вишів
України, він створив власну наукову
школу, його наукові роботи були
відомі далеко за межами нашої
країни. Доктор технічних наук, професор, академік Української академії аграрних наук, заслужений працівник вищої школи, двічі лауреат
Державної премії України, талановитий педагог і керівник, Людина з
великої літери – Іван Степанович
Гулий – ціла епоха в історії нашого
університету. 23 березня 2015 року
йому виповнилося б 85 років.
Народився Іван Степанович у багатодітній (у сім’ї було семеро дітей)
селянській родині в селі Воскресенка
(нині – Чапаєва) на Запоріжжі. Його
дитинство припало на лихі часи голодомору 1933-го року, а потім – опалені горем роки Великої Вітчизняної
війни, нелегкі повоєнні роки. Та попри
все, Іван Степанович у 1950 році закінчив із медаллю середню школу й у
цьому ж році став студентом механічного факультету Київського технологічного інституту харчової промисловості (нині – Національний університет
харчових технологій).
У студентські роки доля подарувала
І.С. Гулому зустріч із людьми, які стали
друзями і сподвижниками на все життя,
– Іваном Бажалом, Сергієм Сіренком,
Іваном Білоконем, Йосипом Сторіжком.
Навчаючись в інституті, Іван Степанович не забував про своє дитяче
захоплення і відвідував студію живопису при Будинку вчених. До речі, уже
обіймаючи посаду ректора, він сприяв і
створив умови для організації і роботи
студії мистецтв нашого університету.

2

Уже в студентські роки була визначена і основна сфера його наукової
діяльності. Керівник його дипломного
проекту, професор В.Д.Попов запропонував нову цікаву тему, пов’язану із
неперервною кристалізацією цукрових утфелів.
Безпосередньо науковою роботою
Іван Степанович почав займатися
після роботи на Ходорівському цукровому заводі та у Львівському цукротресті, коли в 1958 році, став аспірантом Київського технологічного інституту харчової промисловості, у якому з
1973 по 2003 рр. пройшов шлях від
асистента до ректора.
У 1972 р. Іван Степанович став
доктором технічних наук, в 1973 р. –
професором.
Іван Степанович першим розробив
теоретичні основи процесів безперервної кристалізації цукру, став фундатором принципово нової «Електротехнології харчових виробництв», вітчизняної технології пектину і пектинопродуктів, створив новий напрям із
технології харчових продуктів оздоровчого і профілактичного призначення з нетрадиційної сировини, був ініціатором впровадження нових технологій харчових продуктів на основі
використання кріогенної техніки, мембранної та екструзивної технологій.
Його монографія «Непрерывная варка
и кристаллизация сахара» отримала
визнання світової спільноти цукровиків.
Ним розроблена низка нових конструкцій вакуум-апаратів і кристалізаторів неперервної дії.
За період роботи Івана Степановича
на посаді ректора відбулись суттєві
зміни у всіх сферах діяльності університету. Зокрема, вдвічі зросла матеріально-технічна база закладу, значно

збільшилася кількість спеціальностей і
спеціалізацій, за якими здійснювалася підготовка фахівців, створені нові
структурні підрозділи. Успішно реалізувалася програма комп’ютеризації університету. Започатковано нові наукові
напрями з розроблення оригінальних
харчових технологій. У 1993 році університет був акредитований за IV рівнем
акредитації, а у 2002 році університету
надано статус «Національного».
І.С.Гулий був членом Комісії ГКНТ
СРСР по «Продовольчій програмі».
Протягом багатьох років він очолював
секцію «Легкої і харчової промисловості» Комітету по Державних преміях
в галузі науки і техніки УРСР і України,
був головою Експертної ради ВАК
України, обирався депутатом Київської міської Ради народних депутатів
чотирьох скликань.
Він був дійсним членом, академіком
Української академії аграрних наук
(1990 р.), заслуженим працівником вищої школи України (1980 р.), двічі лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки (1994 р. та 2000 р.).
Нагороджений орденом Трудового Червоного Прапора (1981 р.), відзнакою Президента України – орденом «За заслуги III
ступеня» (2000 р.), Хрестом пошани «За
духовне відродження» (2002 р.).
Іван Степанович вирізнявся надзвичайною людяністю, порядністю, умінням розуміти проблеми колег і підлеглих. До кожного Іван Степанович ставився чуйно, правдиво і люди це відчували. Він згуртував колектив університету на засадах високої моралі, гідності і сили правди. Це була Людина
надзвичайної працездатності, Людина творча, Людина, яка передбачала
та втілювала в життя ідеї, що значно
випереджали час.
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На жаль, сьогодні Івана Степановича немає разом із нами. Але його
ідеї, атмосфера його душі і тепер живе
серед нас, його колег, учнів і послідовників. Він належав до тих професіоналів-трударів, які невтомно орали
наукову та освітянську ниви, засіваючи їх зернами свого таланту, – знаний
в світі видатний вчений, мудрий керівник, дбайливий господар і Вчитель.
В.Г. Мирончук,
доктор технічних наук, професор
Своїми спогадами про Івана
Степановича діляться ті, кому пощастило знати його, кому він допомагав і
хто допомагав йому, був поруч і робив
ту велику справу, що нині носить
горде ім’я – Національний університет
харчових технологій.
Анатолій Українець,
в.о. ректора університету
«Іван Степанович – Вчитель мого
життя. Нас, його учнів і колег, вражала
незбагненна для звичайного смертного наукова продуктивність Вчителя,
адже майже всі роки ректорства він
очолював науково-дослідну лабораторію, встиг написати 600 наукових
праць, 18 монографій, одержав 78
авторських свідоцтв, 52 патенти. Та
чи не найбільше уваги Іван Степанович приділяв людям – студентам,
викладачам. В будь-які часи – і спокійні застійні, і бурхливі на зламі 90-х
років – ректор зумів утримувати творчу, спокійну, непідвладну навіть мітинговим пристрастям, атмосферу».
Тетяна Мостенська,
проректор з наукової роботи та
міжнародних зв’язків
«Ефективних керівників визначають
як таких, що володіють знаннями та
мистецтвом управління. Обидві ці риси
були притаманні Івану Степановичу
Гулому. Мудрий і справедливий, із
загостреним почуттям відповідальності за долю кожного: від студента до
професора – таким його пам’ятають ті,
хто з ним працював. Я безмежно вдячна долі за те, що у мене був такий
керівник. Світла посмішка і слова підтримки, толерантність при обговоренні
проблем, які виникали, завжди спонукали рухатись до визначеної мети».
Олександр Бессараб,
проректор з навчально-виробничої
діяльності та розвитку
«Особливу увагу Іван Степанович
приділяв розвитку матеріально-технічної бази навчального процесу та створенню комфортних умов для студентів.
Пригадую, яка історія вийшла з
будівництвом навчального корпусу
фізвиховання – з тяжкими потугами
він був спроектований, у Москві отримали спеціальний дозвіл на будівництво басейну, відшукали джерела
фінансування, але було неможливо
вирішити питання включення до плану
будівництва, що у було у компетенції

міністра промислового будівництва
В.П. Сала. Ми отримали відповідь, що
він відсутній на роботі, а коли з’явиться, то з питання включення до плану
прийом вести не буде. А тут ще і наш
ректор йде у відпустку. Здається… ще
один рік згаяно.
За кілька днів телефоном отримую
вказівку ректора приїхати до санаторію «Конча-Заспа» з вечерею на три
персони, відповідними до вечері атрибутами та підготовленим листом-клопотанням про включення до плану. Виконую, приїжджаю. Іван Степанович
просить мене накрити стіл у номері й
виходить із попередженням, що повернеться з відповідальним «товаришем». Повертається з «товаришем»,
знайомить: «Василь Прокопович Сало,
міністр». Тож до Києва я повернувся з
резолюцією «Включить в план. Сало»
(тоді діловодство велось виключно
російською мовою). Будівництво корпусу було розпочато».
Володимир Ковбаса,
завідувач кафедри
технології хлібопекарських
і кондитерських виробів
«Мені пощастило працювати з
Іваном Степановичем усе студентське
і післястудентське життя, загалом 30
років. Для мене, як і для багатьох моїх
колег, він був немов хрещений батько.
Будемо відверті: не кожний ректор
при своїй зайнятості доходить до
дрібних студентських проблем. А Іван
Степанович на них знаходив час.
Більше того, він вважав головним
своїм обов’язком перейматися саме
молодіжними справами, підтримувати
будь-яку студентську ініціативу, що
містить раціональне зерно».
Віра Дробот,
професор кафедри
технології хлібопекарських
і кондитерських виробів
«Академік Гулий був людиною високо лету в науці, в громадському житті
та коли щось непередбачене траплялося в сім’ях підлеглих, ректор не
стояв осторонь. Його підтримку і
допомогу я відчула в найтяжчі хвилини
життя. Протягом трьох місяців я втратила батька і чоловіка. Не знаю, як би я
винесла те горе, коли б не щира підтримка Івана Степановича…»
Галина Сімахіна,
завідувач кафедри
технології оздоровчих продуктів
«… Найвищою похвалою було чути,
коли Іван Степанович іноді говорив,
що мій стиль наукового мислення й
наукового підходу нагадує йому власний. Бо я завжди відчувала і відчуваю
його силу – неймовірну силу людського характеру, людської мужності, людської доброти. Бо всіх нас – учнів
нашого Вчителя – завжди вражало
дивовижне поєднання закоханого в
науку вченого з широкою ерудицією,
гострим відчуттям нового, високою
працездатністю».

www.nuft.edu.ua — №2 (1129), березень 2015 Р. — ПРОМІНЬ

Валентина Кудіна,
декан факультету
доуніверситетської освіти
«Іван Степанович був дуже трудолюбивою, мудрою людиною у всьому,
дуже вимогливим до себе і оточуючих.
Я щаслива і вдячна долі, що кращі
роки мого життя пройшли поряд з
такою людиною. Завдяки йому я стала
тим, ким є зараз».
Олексій Буляндра,
професор кафедри
теплоенергетики
та холодильної техніки
«Минають роки, дещо змінилася
шкала цінностей у свідомості суспільства. Та найвищі людські чесноти і
риси, якими сповна був наділений
академік Гулий: талант, працелюбність, висока відповідальність за справу, якій він служив, не здатні перекреслити ні революції, ані перебудови. Бо вони – вічні».
Іван Малежик,
професор кафедри процесів і
апаратів харчових виробництв
«Уже в студентські та особливо в
аспірантські роки Іван Гулий вирізнявся з-поміж усіх своїм блискучим розумом, талантом художника. Досі не
забути стіннівки, зроблені Гулим. Без
перебільшення скажу, то були справжні художні витвори. Весь інститут
ходив дивитися на стінгазету, такого
дива ще ніхто в тих коридорах не
бачив. А в аспірантські роки він уже
влаштовував у залі бібліотеки виставки своїх картин. І це при тому, що
Гулий ніколи не вчився живопису…»
Петро Шиян,
декан факультету бродильних, консервних і цукрових виробництв
«Програма, над якою ми працювали
з Іваном Степановичем, принесла не
лише задоволення її виконавцям, але
й користь державі. За час співпраці з
академіком Гулим я завжди дивувався
його здатності виділити суть проблеми, блискавичній реакції і блискучим
науковим висновкам, які як постріл
попадали у ціль. Можливо, не завжди
в десятку, але не нижче сімки. У такому випадку він миттєво коригував і
другим пострілом попадав у десятку».
Олександр Серьогін,
завідувач кафедри
теоретичної механіки
та ресурсоощадних технологій
«Іван Степанович дуже цікавився
енергетикою майбутнього. І не просто
цікавився, а запрошував до наукових
дискусій всіх зацікавлених осіб.
Завдяки його енергії у нашому інституті (а не в Академії наук!) відбувся ряд
круглих столів. Вони й послужили фундаментом для прийняття парламентом Закону «Про альтернативні джерела енергії». Якоюсь мірою – це дітище Гулого. Він у цій темі був незаперечним авторитетом і лідером».
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НАУКОВЦІ ПІДВОДЯТЬ ПІДСУМКИ
Наукові дослідження – невід’ємна частина діяльності колективу нашого університету. Творчі пошуки наших
науковців спрямовані на розроблення теоретичних основ харчових технологій, їх інтенсифікацію та
оптимізацію, створення нових прогресивних технологій і високопродуктивного обладнання, систем і засобів
механізації трудомістких процесів і виробництв, нового енергоощадного обладнання та систем раціонального
енерговикористання, на вдосконалення організації та підвищення ефективності харчових і переробних
підприємств тощо.
Плідна праця нашого колективу на ниві науки високо цінується і керівництвом держави, і колегами, і
виробничниками, на допомогу яким приходять винаходи наших науковців.
Традиційно, на початку чергового календарного року науковці підводять підсумки своєї роботи й
накреслюють плани на майбутнє. Пропонуємо читачам познайомитися з основними позиціями звіту з наукової
діяльності нашого колективу за 2014 рік.
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ЗРОСТАЄМО ЯКІСНО
Колектив нашого університету постійно працює над вдосконаленням і
розвитком своїх професійних навичок.
Про важливість належної якості підготовки професорськовикладацького складу повсякчасно нагадують новації на ринку освітніх
послуг і реформи, які проводяться. У жорстких умовах зовнішнього
середовища конкурентоспроможність буде визначатись лише високим
рівнем якості, підтвердженої дипломом про вчений ступінь.
У нашому університеті завжди
дбали про ґрунтовну підготовку кадрів. Ще у тридцяті роки минулого сторіччя, наш виш, один із всього п’яти на
весь СРСР, мав право приймати захисти дисертаційних робіт та присуджувати вчені ступені й наукові звання.
Нині в університеті працюють сім спеціалізованих вчених рад із захисту
дисертацій, у яких здійснюються навчання та захисти за 32 спеціальностями у аспірантурі та 17 – у докторантурі.
Про плідну роботу наших спеціалізованих вчених рад промовисто говорить кількість успішно захищених здобувачами дисертаційних досліджень.
Протягом 2014 року випробування
вдалими захистами пройшли 46 осіб,
із яких 7 захистили дисертації на здобуття звання доктора наук і 39 – кандидата наук. Крім того, було здійснене
колективне рецензування двох дисертаційних робіт.
У спеціалізованій вченій раді
Д 26.058.01, якій надане право прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями
08.00.03 - економіка та управління
народним господарством та 08.00.04 –
економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності),
були захищені 2 докторські дисертації
за спеціальністю «Економіка та управління народним господарством» (І.П.Кінаш, «Матеріально-технічне забезпечення сталого соціального розвитку
України (теорія, методологія, практика)» та О.Л. Чернелевською, «Вдосконалення державної конкурентної полі-

8

тики на засадах парадигми конкурентоздатності харчової промисловості»),
2 докторські дисертації за спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» (В.І. Ємцевим, «Конкурентоформуюче середовище підприємств
цукрової галузі» і Т. В. Пуліною, «Створення і розвиток кластерних об’єднань
підприємств харчової промисловості») та 16 кандидатських дисертацій за
спеціальністю «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» – Г.С.Пенчуком,
«Результативність функціонування
підприємств молочної галузі»; В.В.
Бевз, «Розвиток енергозбереження –
складова ефективності підприємств
харчової промисловості», Т.М. Іванютою, «Інформаційне забезпечення
в системі економічної безпеки підприємства», Н.Л. Кузьмінською, «Прогнозування інноваційного розвитку підприємств олійно-жирової промисловості», О.В. Тур, «Забезпечення ефективності діяльності підприємств заходами антикризового менеджменту»,
С.М. Безродною, «Управління якістю
продукції на підприємствах громадського харчування», М.П. Федишин,
«Тактичне планування грошових потоків на підприємствах харчової промисловості», І.А. Бойко, «Формування
стратегії розвитку підприємств хлібопекарської галузі на основі комплексної оцінки фінансового стану», О.І. Покотиловою, «Формування товарного
асортименту підприємств харчової
промисловості на основі рефлексивного підходу», І.М. Дашко, «Механізм
ефективного управління трудовим

потенціалом підприємств харчової
промисловості», Г. М. Косовиць, «Економіко-організаційний механізм забезпечення якісною сировиною овочепереробних підприємств», О.В. Шереметинською, «Управління оборотними
засобами підприємств харчової промисловості», Л.В. Протасовою, «Стратегічне планування розвитку підприємств молокопереробної галузі»,
М.П Побережною «Комунікаційні стратегії забезпечення стратегічного розвитку підприємств хлібопекарської
галузі», Ю.М. Шпиг, «Особливості
формування вертикально інтегрованих структур за участю м’ясопереробних підприємств», Д.Г. Грищенко,
«Маркетинг людських ресурсів та перспективи його реалізації для підприємств харчової промисловості».
У спеціалізованій вченій раді
Д 26.058.02, якій надане право прийняття до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук
за спеціальністю 05.18.12 – процеси та
обладнання харчових, мікробіологічних
та фармацевтичних виробництв, відбулися захисти 3 докторських і 4 кандидатських дисертацій.
Дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук захистили:
І.В. Севостьянов («Теоретичні основи
процесів та обладнання для віброударного зневоднення відходів харчових
виробництв»), В.Л. Зав’ялов («Наукове
обґрунтування та апаратурне оформлення процесів віброекстрагування в
харчовій промисловості»), А.Л. Фалько
(«Наукове обґрунтування процесу фракціонування рослинної сировини»).
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Науковий ступінь кандидата технічних наук присвоєний за результатами
захистів дисертацій: М.М. Муштруці
(«Обґрунтування характеристик обладнання для виробництва рідкого
біопалива з технічних тваринних
жирів»), С.Б. Вербицькому («Вдосконалення процесу тонкого подрібнення м’ясної сировини та розроблен ня емульситаторів роторного
типу»), Д.М.Люльці («Розроблення
конструкцій транспортних систем
дифузійних апаратів з метою інтенсифікації процесу екстрагування»),
В.Г.Десиці («Удосконалення процесів
випікання та сушіння сухариків, сформованих екструдуванням»).
Спеціалізована вчена рада
Д 26.058.03, якій надане право прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями
05.18.04 - технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів
та 03.00.20 - біотехнологія (технічні
науки), провела захисти 4 дисертацій
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: С.В. Ігнатенко
(«Розробка технології періодичного
культивування Rhodococcus erythropolis ЕК-1 – продуцента поверхневоактивних речовин»), О.В. Антонюк
(«Розроблення технології морозива
молочного та ароматичного з рослинними екстрактами»), В.І. Стойко
(«Розроблення технології інулінази
грибного походження»), О.О. Галенко
(«Розроблення технології білковомінерального збагачувача геродієтичного для м’ясних виробів»).
У спеціалізованій вченій раді
Д 26.058.04, яка має право прийняття
до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних
наук за спеціальністю 05.18.05 - технологія цукристих речовин та продуктів бродіння, були захищені 2 кандидатських дисертації – С.В. Ткаченко
(«Підвищення ефективності очищення
дифузійного соку з використанням
гідроксиду алюмінію в нанорозмірно-

му стані» і М.І. Бойко («Технологія зернового екстракту із тритікале»).
Спеціалізованій вченій раді
К 26.058.05 надане право прийняття
до розгляду та проведення захисту
дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.13.06 - інформаційні
технології, 05.13.07 - автоматизація
процесів керування, 05.14.06 - технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. Протягом 2014 року на
засіданнях цієї ради були здійснені
захисти 2 кандидатських дисертацій за
спеціальностями 05.13.07 – Д.А. Шумигай («Автоматизація процесів координації підсистем технологічного комплексу цукрового заводу») і 05.13.06 –
Л.М. Олещенко («Інформаційні технології організації міжміських пасажирських перевезень у регіоні»).
У спеціалізованій вченій раді
Д 26.058.06, якій надано право прийняття до розгляду та проведення
захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями: –
05.18.01 – технологія хлібопекарських
продуктів, кондитерських виробів та
харчових концентратів; 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп'яних
продуктів і комбікормів, олійних і
луб'яних культур, відбулося 9 засідань, на яких проведені захисти 11
кандидатських дисертацій.
Успішно підтвердили високий рівень своїх наукових пошуків за спеціальністю 05.18.01 – О.М. Кирпіченкова («Використання пектиновмісних
овочевих пюре для покращення якості пряників та здобного печива»),
Ю.М. Ткачук («Технологія хлібобулочних виробів, збагачених молочними
білками»), Н.О. Місечко («Викорис тання фруктози і лактулози в тех нології хлібобулочних виробів»),
В.С. Ященко («Технологія хлібних паличок підвищеної харчової цінності,
сформованих методом екструзії»),
А.Б. Семенова («Використання фруктози і лактулози в технології хлібобулочних виробів»), Г.В. Карпик («Удосконалення технології макаронних
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виробів, збагачених харчовими волокнами»), Т.В. Каліновська («Використання виноградних вичавок для підвищення харчової цінності цукерок з
комбінованими корпусами»), А.В.Мурзін («Оздоблювальні напівфабрикати
типу суфле для тортів і тістечок спеціального призначення»), А.П. Скрипко
(«Здобне печиво оздоровчого призначення з додаванням борошна солоду
вівса та пшениці») й за спеціальністю
05.18.02 – К.В. Дугіна («Удосконалення технології крупів підвищеної харчової цінності») та І.Ф. Улянич («Технологія виробництва екструдованих
кормів з використанням нетрадиційної сировини»).
Основні напрями наукових досліджень присвячені вирішенню актуальних проблем функціонування підприємств харчової промисловості – формуванню стратегії розвитку підприємств, підвищенню конкурентоспроможності підприємств, забезпеченню
ефективності діяльності підприємств
заходами антикризового менеджменту, формуванню вертикально інтегрованих структур, трудового потенціалу
підприємств харчової промисловості,
енергозбереженню як складової
ефективності підприємств, поліпшенню системи управління якістю продукції на підприємствах, проблемам утилізації відходів, захисту довкілля та
одержанню висококалорійного корму
або палива при переробленні харчових відходів, новим технологіям для
виробництва екстрактів на основі рослинної сировини. розробленню ефективних конструкцій транспортних систем, пошуку нових джерел і резервів
цінних сировинних компонентів, вдосконаленню способів отримання рослинних екстрактів, формуванню інноваційного направлення з удосконалення технології багатокомпонентних
продуктів геродієтичного призначення, удосконаленню систем автоматизації, розробленню інноваційних технологій хлібобулочних виробів оздоровчого та профілактичного призначення, розширенню асортименту кормів для тварин тощо.
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НАУКОВА ШКОЛА
КОРИФЕЯ
24 лютого 2015 р. виповнилося 110 років з дня народження доктора
технічних наук, професора Всеволода Миколайовича Стабнікова –
корифея науки “Процеси і апарати харчових виробництв”, який у 1951 р.
заснував і очолив кафедру з однойменною назвою, був її завідувачем
впродовж 37 років і водночас 10 років був проректором з наукової
роботи нашого навчального закладу.

Ім’я професора В.М.Стабнікова у
1993 р. присвоєно навчальній лабораторії кафедри процесів і апаратів харчових виробництв, стипендія імені
В.М.Стабнікова призначається студентам-відмінникам навчання, а
викладачі – науковці кафедри процесів і апаратів та суміжних за навчальною і науковою діяльністю кафедр
плідно виконують науково-дослідницьку роботу за тематикою започаткованої Всеволодом Миколайовичем
наукової школи професора В.М.Стабнікова “Теорія і практика процесів
масообміну в харчових виробництвах”.
Напрямок роботи наукової школи
визначився з перших же років функціонування кафедри (1951 р.) як продовження, розвиток і впровадження у
виробництво матеріалів докторської
дисертації “Механізм процесу ректифікації ї норми проектування колон”,
захищеної В.М.Стабніковим у лютому
1940 р. в Раді нашого університету
(тоді він мав назву Київський технологічний інститут харчової промисловості). Працював у той час В.М.Стабніков
(з 1938 р.) завідувачем кафедри обладнання харчових виробництв Воронезького хіміко-технологічного інституту, а основні дисертаційні дослід ження виконав у Сибірському
(м. Томськ) хіміко-технологічному інституті. Цікаво, що диплом доктора технічних наук В.М.Стабніков отримав
лише в 1946 р., після закінчення
Великої Вітчизняної війни.
Під час війни В.М.Стабніков спочатку брав активну участь в організації
оборонних робіт і створенні спеціальних майстерень із виробництва предметів озброєння, потім очолював евакуацію Воронезького інституту до
м. Бійськ Алтайського краю, працював
директором філії евакуйованого інституту, а після повернення інституту
до м. Воронежа – заступником директора інституту.
У 1946 р. був направлений
Наркоматом харчової промисловості
на роботу в закупівельній комісії у
Сполучені Штати Америки, де перебу-
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вав близько восьми місяців, одночасно вивчаючи харчову промисловість
та організацію вищої технічної освіти у
США.
Відрядження до США, за спогадами
Всеволода Миколайовича, мало не
закінчилось досить трагічно. Наприкінці терміну відрядження поширились чутки, що нібито всі громадяни
СРСР, що перебувають за кордоном,
повинні терміново повернутись до
Союзу. Після певних вагань Всеволод
Миколайович самовільно, без офіційних наказів і рекомендацій, повернувся до СРСР і, очевидно, зробив це
правильно і вчасно, бо ті, хто повернувся пізніше, були оголошені “ворогами народу” і зазнали політичних
репресій. Вірогідно, що боротьба з
“ворогами народу” потрібна була не
тільки як засіб підтримання особистої
влади тодішнього керівництва, а й для
відбудови і розвитку зруйнованого
війною господарства країни робітниками у статусі політв’язнів без відповідної оплати праці і соціальних гарантій. Очевидно, в житті кожної людини
трапляються подібні екстремальні
випадки, від яких залежить її подальша доля.
Після повернення з відрядження
В.М. Стабніков був призначений у
березні 1947 р. заступником начальника Головного управління ВНЗ
харчової промисловості Радянського
Союзу (м. Москва) з навчальної та
наукової роботи, а в квітні 1948 р. –
директором Московського технологічного інституту харчової промисловості. Працюючи директором цього
навчального закладу, Всеволод Миколайович організував кафедру процесів і апаратів і очолював її (на цій
кафедрі і нині зберігається присвячений йому стенд), читав курс “Процеси
і апарати” і очолював підготовку аспірантів. Крім цього, він був головою
експертної комісії ВАК з харчової промисловості, членом оргбюро Все союзного науково-технічного товариства харчової промисловості,
головою оргкомітету наукових сту-

дентських конференцій по харчо вих спеціа льностях м. Москви.
У 1951 р. В.М.Стабніков за конкурсом був обраний на посаду завідувача
кафедри процесів і апаратів Київського технологічного інституту харчової
промисловості, яка тільки організовувалась, і з цього часу вся його наукова
і педагогічна діяльність пов’язана з
цією кафедрою, основне завдання
якої він вбачав у створенні тісно
пов’язаної з виробництвом бази підготовки інженерних та наукових кадрів
для харчової промисловості. Тому
постійну увагу приділяв підготовці
науковців у аспірантурі. Швидке зростання вишу, пов’язане з потужною
харчовою промисловістю України,
дозволило організувати лабораторію
“Процесів і апаратів”, здатну задовольняти як навчальні, так і наукові
потреби. Завдяки наполегливості і
позитивним рисам характеру вдалося
за досить короткий термін згуртувати
сильний і кваліфікований колектив,
здатний вирішувати поставлені завдання.
З перших же років існування кафедри під керівництвом В.М.Стабнікова
проводились роботи з розроблення
теорії і практики процесів масообміну
в харчових виробництвах, віддаючи
перевагу процесам перегонки і ректифікації етилового спирту. Основним
теоретичним положенням, на якому
базувались дослідження з інтенсифікації процесів масообміну, була
висловлена В.М. Стабніковим з інженерної точки зору (1937 р.) теорія
оновлення поверхні контакту фаз. До
того часу домінувала плівкова теорія
Нернста перенесення речовини крізь
міжфазну поверхню, згідно з якою біля
поверхні поділу фаз зі сторони кожної
фази існують стаціонарні плівки, у
межах яких перенесення компонентів
відбувається молекулярною дифузією.
Відшукуючи умови подібності процесів масообміну на тарілках ректифікаційних колон, В.М. Стабніков прийшов до висновку, що подібні умови
контакту досягаються лише у разі

www.nuft.edu.ua — №2 (1129), березень 2015 Р. — ПРОМІНЬ

дотримання подібності оновлення
поверхні контакту. Він писав: “… саме
ця заново утворювана поверхня має
вирішальну роль у процесі дифузії, а
не загальна поверхня контакту між
фазами, як це вважається звичайно.
Це стане зрозумілим, якщо ми врахуємо, що при оголенні нових шарів рідини ми приводимо в контакт свіжі, які
ще не взяли участі в дифузії”.
Для того, щоб у міжфазну взаємодію вступали нові елементи середовища, необхідно забезпечити турбулізацію взаємодіючих потоків як за рахунок організації більш інтенсивних
режимів контактування фаз в існуючих
контактних пристроях, так і за допомогою розроблення нових конструктивних рішень.
Професором В.М. Стабніковим вперше у світовій практиці були запропоновані і під його керівництвом дослідженні, виготовлені і впроваджені
доцентами М.І. Штромило і А.Д.Сергєєвим провальні тарілки для перероблення у бражних колонах спиртових і
біохімічних заводів зернових і мелясних бражок, які містять тверді частинки і швидко забивають осадами тарілки інших типів. Захист прав інтелектуальної власності у той час ще був слабко організований, тому провальні
тарілки були запатентовані іноземними фірмами.
Для створення методів розрахунку
брагоректифікаційних установок, колони яких з метою повторного використання теплоти нагрівної пари працюють під різним тиском, О.Г. Муравською, Т.Б. Процюк та Н.М. Ющенко
під керівництвом В.М. Стабнікова
були вперше експериментально встановленні дані рівноважного складу
системи етанол-вода при кипінні за
атмосферного та за інших тисків.
Вперше у промисловій практиці
ректифікації етанолу в 1973 році на
Лужанському спиртовому заводі застосовані досліджені І.Ф.Малежиком,
П.М. Нимировичем та П.В.Наришковим, клапанні тарілки, які поєднують
переваги ситчастих і ковпачкових
тарілок.
Професор П.С. Циганков вперше у
світовій практиці створив брагоректифікаційну установку непрямої дії з
повторним використанням теплоти
нагрівної пари, розробив ряд схем
установок для розгонки головної
фракції, вирішив ряд питань використання відходів спиртового виробництва, зокрема використання головної
фракції як домішки до пального двигунів внутрішнього згорання.
Результати досліджень і проведених
робіт були узагальнені у понад 10 монографіях В.М.Стабнікова та у співавторстві його зі співробітниками.
У 1951 році був виданий перший у
світовій практиці підручник «Процесссы и аппараты пищевых производств», який ознаменував створення

нової однойменної науки. Він був
написаний колективом авторів кафедри процесів і апаратів КТІХП у складі
професорів В.М. Стабнікова, В.Д. Попова, асистента Ф.А. Редька. Підручник перевидавався чотири рази. При
цьому колектив авторів поповнився
професором В.М. Лисянським. Третє
видання підручника відзначене Державною премією України. Підручник
перекладений і виданий польською
(двічі), німецькою і китайською мовами. Крім цього підручника, колективом кафедри за редакцією В.М. Стабнікова виданий підручник українською
мовою «Процеси і апарати харчових
виробництв» (1975 р.). Також видані
лабораторний практикум, збірник
задач з процесів і апаратів, посібник з
курсового проектування, що повністю
забезпечило викладання дисципліни.
За цикл праць з наукового обґрунтування, розроблення та впровадження
ресурсозберігаючої технології і апаратури для ректифікації спирту група
співробітників університету у 1998 р.
була відзначена Державною премією
України в галузі науки і техніки.
Лауреатами цієї премії в числі авторського колективу стали професори
кафедри В.М Стабніков (посмертно),
П.С. Циганков і І.Ф. Малежик. На
момент відзначення циклу праць нагородою результати теоретичних, конструкторських і виробничих досліджень за вказаною тематикою були
опубліковані у 20 монографіях і 600
статтях у наукових журналах та захищені п’ятьма патентами і 60 авторськими свідоцтвами на винаходи.
Нині співробітники кафедри, послідовники наукової школи професора
В.М. Стабнікова “Теорія і практика
процесів масообміну в харчових

виробництвах” вносять подальший
вклад у розвиток цієї важливої для
харчової промисловості науки, яка є
теоретичною основою створення нових і удосконалення існуючих харчових технологій.
Основні наукові дослідження розвиваються в таких напрямках:
— теорія і практика ректифікації
етилового спирту;
— удосконалення обладнання для
процесів ректифікації і абсорбції;
— застосування природних адсорбентів для очищення рідкофазних харчових продуктів;
— екстрагування цільових компонентів з рослинної сировини;
— інтенсифікація технологічних
процесів за допомогою використання
перехідних режимів;
— застосування низькочастотних
коливань для інтенсифікації технологічних процесів;
— інтенсивні методи сушіння харчових продуктів;
— математичне моделювання та
оптимізація процесів масообміну;
— узагальнення питань масообміну і
створення наукової та навчальної літератури.
За цикл робіт за темою “Іноваційні
технології підвищення ефективності
харчових виробництв ”, виконаних на
основі розроблення і впровадження
перехідних режимів технологічних
процесів, колектив науковців НУХТ,
серед яких і нинішній завідувач кафедри, професор О.Ю. Шевченко, відзначені Державною премією України в
галузі науки і техніки за 2012 рік.
Колектив кафедри процесів і
апаратів харчових виробництв

Професор В.М. Стабніков разом зі своїми учнями, які захистили
докторські дисертації та стали професорами. (зліва направо
В.О. Аністратенко, В.М. Стабніков, П.С.Циганков,
В.М.Лисянський, О.П.Ніколаєв, І.Ф.Малежик)
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ВІТАЄМО!

У перші теплі сонячні весняні дні ми щиро вітаємо ювілярів
березня – викладачів, науковців, співробітників, які у місяць
пробудження природи святкують свої дні народження.

75 років відзначають
Ніна Яківна Гречко, доцент кафедри біотехнології
продуктів бродіння і виноробства
Дмитро Михайлович Семко, доцент кафедри
електропостачання і енергоменеджменту
70-річчя святкує
Владислав Миколайович Хоруженко, заступник
директора з навчально-виробничої роботи
Полтавського технікуму харчових технологій

60 років виповнюється
Ігорю Андрійовичу Дисканту, інженеру 1 категорії
кафедри фізики
Сергію Юрійовичу Чепурних, завідувачу
сектору редакційно-видавничого центру
Валентині Іванівні Іщенко, прибиральниці
господарського відділу

Міцного здоров’я, мирного неба, наснаги,
гарного настрою, успіхів і усіляких гараздів
вам, наші дорогі ювіляри!

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:
— по кафедрі аналітичної хімії: доцента (кандидата технічних наук);
— по кафедрі безпеки життєдіяльності: професора
(доктора технічних наук), доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук), старшого викладача
2,0 посади;
— по кафедрі біотехнології і мікробіології: доцента
(кандидата біологічних наук);
— по кафедрі біохімії та екологічного контролю:
завідувача кафедри (доктора біологічних наук);
доцента (кандидата технічних наук);
— по кафедрі вищої математики: доцента (кандидата фізико-математичних наук);
— по кафедрі ділової іноземної мови та міжнародної комунікації: доцента (кандидата філологічних
наук), старшого викладача;
— по кафедри експертизи харчових продуктів:
доцента 3,0 посади (кандидатів технічних
наук);
— по кафедрі іноземних мов професійного спрямування: старшого викладача, викладача;
— по кафедрі інтегрованих автоматизованих систем управління: завідувача кафедри (кандидата
технічних наук), доцента (кандидата технічних
наук);
— по кафедрі інформатики: доцента (кандидата
фізико-математичних наук);
— по кафедрі інформаційних систем: доцента 4,0
посади (кандидатів технічних наук), старшого
викладача;
— по кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв: завідувача кафедри
(доктора технічних наук);
— по кафедрі менеджменту: професора 1,75 посади (докторів економічних наук), доцента 3,0 посади (кандидатів економічних наук);
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— по кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності та логістики: професора (доктора економічних наук);
— по кафедрі міжнародної економіки: доцента
(кандидата економічних наук), старшого викладача 0,75 посади;
— по кафедрі молекулярної та авангардної гастрономії: доцента 3,0 посади (кандидатів технічних наук);
— по кафедрі обліку і аудиту: доцента 2,0 посади
(кандидатів економічних наук);
— по кафедрі органічної хімії: доцента (кандидата
хімічних наук), старшого викладача (кандидата
хімічних наук);
— по кафедрі політології, соціології і права: доцента (кандидата історичних наук), асистента;
— по кафедрі прикладної економіки: професора
(кандидата економічних наук), доцента (кандидата економічних наук);
— по кафедрі теплоенергетики та холодильної техніки: доцента 4,0 посади (кандидатів технічних наук);
— по кафедрі технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів: доцента 1,75 посади (кандидатів технічних наук);
— по кафедрі технології консервування: доцента
(кандидата технічних наук);
— по кафедрі технології молока і молочних продуктів: завідувача кафедри (доктора технічних наук),
доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук);

— по кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів:
професора (доктора технічних наук);
— по кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів: доцента 2,0 посади (кандидатів
технічних наук);
— по кафедрі технології цукру і підготовки води:
асистента (кандидата технічних наук);
— по кафедрі технологічного обладнання та
комп’ютерних технологій проектування: доцента
(кандидата технічних наук), старшого викладача;
— по кафедрі туристичного та готельного бізнесу:
старшого викладача;
— по кафедрі українознавства: завідувача кафедри
(доктора історичних наук), доцента 2,0 посади
(кандидатів історичних наук);
— по кафедрі фізики: старшого викладача;
— по кафедрі фізичного виховання: викладача 2,0
посади;
— по кафедрі фізичної і колоїдної хімії: завідувача
кафедри (доктора хімічних наук), асистента;
— по кафедрі філософії: доцента (кандидата філософських наук);
— по кафедри фінансів: доцента (кандидата економічних наук), асистента;
— по факультету біотехнології та екологічного контролю: декана (кандидата технічних наук);
— по факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи: декана (кандидата технічних наук).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву,
особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту, наукові ступені і вчені звання, список друкованих праць і
винаходів, завірені у встановленому порядку.
Документи надсилати на адресу: 01601, м. Київ-33, вул.Володимирська,68
Термін подачі документів на конкурс – протягом місяця від дня оголошення конкурсу.
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