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ВИБІР ЗРОБЛЕНИЙ!
2 квітня у навчально-науковому комплексі нашого університету
відбулися вибори ректора. Відповідно до статті 42 Закону
України «Про вищу освіту» участь у виборах брали всі наукові,
науково-педагогічні та педагогічні штатні працівники (не менше
75% загальної кількості осіб, які мають право брати участь у
виборах), представники з числа інших штатних працівників, які
були обрані у своїх колективах шляхом прямих таємних виборів
(8%), а також виборні представники з числа студентів, які були
обрані студентами шляхом прямих таємних виборів (17%).
Вибори відбувалися на 14 виборчих дільницях, у всіх структурних
підрозділах комплексу (у самому
університеті, в коледжах, технікумах, регіональних філіях, інститутах післядипломного навчання).
Всього у виборах могли взяти
участь 2304 особи, з них на виборчі дільниці для свого волевиявлення прибули 2154 особи.
Отримавши оригінали протоколів
підрахунку голосів з усіх виборчих
дільниць, головна виборча комісія підвела підсумки й оприлюднила результати виборів:
кандидат на посаду ректора, доктор
хімічних наук, професор Сергій
Іванов набрав 136 голосів (5,9%)
кандидат на посаду ректора, доктор
технічних наук, професор Михайло
Пересічний – 43 голоси (1,87%)
кандидат на посаду ректора, доктор
технічних наук, професор Анатолій
Українець – 1761 голос (76,43%)
кандидат на посаду ректора, доктор
технічних наук, професор Любомир
Хомічак – 186 голосів (8,07%)
не підтримали жодного кандидата
16 виборців (0,69%).
Загальний протокол підрахунку
голосів був наданий до Міністерства
освіти і науки, на основі якого
Міністерство прийняло відповідні
кадрові рішення.
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7 квітня 2015 р. відбулося засідання
вченої ради університету з представлення ректора нашого навчального
закладу. Участь у засіданні взяв начальник управління роботи з персоналом та керівними кадрами Міністерства освіти і науки України Микола
Легенький.
Розпочалося засідання з інформації
голови Організаційного комітету з
виборів ректора, першого проректора
університету Володимира Ярового,
який розповів про підготовку до виборів ректора в нашому університеті,
про роботу Організаційних комітетів
та Виборчих комісій в університеті та у
відокремлених структурних підрозділах, доповів про результати виборів,
навівши як загальну статистику, так і
дані по всіх виборчих дільницях окремо. Також голова Оргкомітету висловив подяку членам Оргкомітетів та
Виборчих комісій за високий рівень
організації і проведення виборів.
Начальник управління роботи з персоналом та керівними кадрами
Міністерства освіти і науки України
Микола Легенький, який був особисто присутній під час підрахунку голосів, як один зі спостерігачів від МОН,
високо оцінив роботу, проведену в
університеті з підготовки до виборів
та рівень проведення виборів й
зазначив, що напрацювання нашого

Оргкомітету Міністерство візьме на
«озброєння» й рекомендуватиме для
використання в інших навчальних
закладах. Також спеціаліст МОН проінформував, що, враховуючи волевиявлення колективу університету, 6
квітня 2015 р. міністр освіти і науки
України Сергій Квіт підписав наказ про
призначення доктора технічних наук,
професора Анатолія Українця ректором Національного університету харчових технологій. У присутності всіх
членів вченої ради був підписаний відповідний контракт. Від колективу університету Анатолія Українця з обранням на посаду ректора привітав голова профкому співробітників НУХТ
Сергій Василенко.
Також у рамках засідання члени
вченої ради заслухали інформацію
проректора з науково-педагогічної та
виховної роботи Лариси Арсеньєвої
щодо роботи з формування нових
навчальних планів відповідно до
нового Закону України «Про вищу
освіту». Більш детальна інформація з
цього питання буде доповідатися на
найближчому плановому засіданні
вченої ради.
Насамкінець ректор університету
Анатолій Українець подякував колективу університету та керівництву
Міністерства освіти і науки України за
підтримку й довіру.
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вітень став урожайним на цікаві
заходи на кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів
– її фахівці організували та провели
відразу два конкурсі випробування
для своїх студентів.
Спочатку визначали кращого техніка-технолога хлібопекарського та кондитерського виробництв серед студентів 4 курсу факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв.
Організаційну підтримку надали ректорат університету та керівництво
ТОВ «УССП» Київський обласний хлібопекарський комплекс».
У першому турі Конкурсу студенти
вирішували три завдання, пов’язані з
хлібопекарським, кондитерським і
харчоконцентратним виробництвом.
Для вирішення запропонованих завдань
учасники повинні були продемонструвати знання, здобуті під час вивчення
дисциплін «Технологія галузі» та «Проектування підприємств галузі». Їх відповіді оцінювали журі, до якого увійшли доценти кафедри Валерій Махинько, Олена Білик та Юлія Бондаренко.
Переможці взяли участь у ІІ турі
Конкурсу, де мали у виробничих умовах підтвердити здобуті теоретичні
знання. Для цього на заводі ТОВ
«УССП» Київський обласний хлібопекарський комплекс» у с. Крушинка
Васильківського району Київської
області їм були надані для вирішення
розрахункові та виробничі ситуаційні
задачі, складені фахівцями галузі.
Конкурсну комісію на підприємстві
очолила головний технолог Богдана
Дахно. До складу комісії були включені доценти кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Олена Білик, Олена Кохан, Юлія
Бондаренко і старший викладач Віталій Малиновський.
Після вдалого розв’язання запропонованих завдань, їх обговорення та

К

СОЛОДКА ВЕСНА
екскурсії підприємством студенти
повернулися до університету, де за
підсумками двох етапів були відзначені дипломами і грамотами найкращі.
Переможцями з хлібопекарського
виробництва стали Юлія Мельник,
Юрій Костромін, Оксана Коваленко,
Оксана Бережна, Наталія Давидович
та Ангеліна Боришполець, а з кондитерського виробництва – Марина Колесник, Тетяна Жарук, Ірина Луценко,
Ірина Кононенко та Юлія Кульбачна.
Заохочувальними грамотами додатково були відзначені учасники, які
виявили високий рівень знань у вирішенні технологічних задач. Приємним
додатком до нагород стали комплекти
навчальної літератури та сувеніри з
символікою університету, подаровані
переможцям конкурсу завідувачем
кафедри технології хлібопекарських і
кондитерських виробів Володимиром
Ковбасою.
А незабаром на факультеті хлібопекарських і кондитерських виробництв
відбувся конкурс обрядової української випічки та цукеркових букетів
«Солодка весна», організований за
сприяння завідувача кафедри технології хлібопекарських і кондитерських
виробів Володимира Ковбаси під
керівництвом наставників академічних груп. Проведення такого заходу
сприяло популяризації українських
традицій, глибшому вивченню студентами історії рідного народу.
На свято завітали проректор з
науково-педагогічної та виховної
роботи Лариса Арсеньєва, декан
факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв Олександр
Шевченко, декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віктор Доценко, декани факульте-
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тів економіки і менеджменту Степан
Дичковський та факультету доуніверситетської освіти Валентина Кудіна.
Студенти представили на розсуд
конкурсної комісії виготовлені власноруч букети з цукерками та обрядову
випічку. Були представлені композиції
з імбирним печивом «Миколайчики»,
жайворонками, калитою, лежнями, дивнем, весільним короваєм та шишками.
Представляючи композицію, конкурсанти розповідали про традиції
виготовлення та ужитку того чи іншого
виробу, обґрунтовували вибір кольорової гами букетів.
Роботи оцінювали члени журі: декан
факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв Олександр
Шевченко, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських
виробів Володимир Ковбаса та викладачі цієї кафедри: професор Віра
Дробот, доценти Віта Терлецька,
Валерій Махинько та Юлія Камбулова.
Нагородження переможців відбулося 30 квітня у рамках конференції студентів факультету хлібопекарських і
кондитерських виробництв.
А.Грищенко,
доцент кафедри
технології хлібопекарських
і кондитерських виробів
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Ц

ього року молоді науковці з усіх
куточків України, близького і
далекого зарубіжжя зібралися в університеті вже 81 раз, щоб представити результати своїх наукових
розвідок, поділитися досвідом, обговорити проблеми, що постали перед
галуззю й спільно віднайти шляхи їх
вирішення.
За доброю традицією, що склалася
впродовж десятиліть, під час форуму
розглядалося надзвичайно широке
коло питань. Науковці працювали у
секціях: «Технологія функціональних
інгредієнтів та нових харчових продуктів», «Експертизи харчових продуктів»,
«Товарознавство», «Технологія хлібопекарської, кондитерської, макаронної та харчоконцентратної промисловості», «Технологія переробки зерна»,
«Технології та устаткування цукрової
промисловості», «Технологія продуктів бродіння і виноробства», «Технологія консервування», «Технології
м’ясної, молочної та олієжирової промисловості», «Біохімія та екологія харчових виробництв», «Біотехнологія
мікробного синтезу», «Обладнання
харчових, біотехнологічних та фармацевтичних виробництв», «Машини та
технології пакування», «Процеси та
апарати
харчових
виробництв»,
«Фізико-математичні і хімічні основи
технологічних процесів», «Енерго- і
ресурсоощадні технології», «Енергетичне обладнання, системи теплоелектропостачання промислових підприємств», «Машинобудування та
інженерна графіка», «Автоматизація
та комп’ютерно-інтегровані технології», «Інформаційні технології», «Безпека життєдіяльності», «Економіка та
управління», «Обліково-фінансова діяльність», «Готельно-ресторанний та
туристичний бізнес», «Українознавство», «Філософія і соціально-політичні науки» та «Іноземні мови». Крім
того, у рамках конференції працювали
43 підсекції.
У роботі секції «Технологія продуктів
бродіння і виноробства» взяли участь
науковці Одеської національної академії харчових технологій, Національ-

4

НА ЗАСАДАХ НАУКИ
Загальновідомо, що підготовка висококваліфікованих спеціалістів
значною мірою визначається загальним рівнем наукової роботи
вищих навчальних закладів, а також ступенем залучення студентів до
наукових досліджень.
23-24 квітня в університеті працювала Міжнародна наукова
конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки
молоді - вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті».
ного
інституту винограду і вина
«Магарач», Інституту сільського господарства Полісся НААН України (м. Житомир). Досвідчені науковці високо
оцінили доповіді студентів кафедри
біотехнології продуктів бродіння і
виноробства нашого університету –
Олени Циганкової («Оцінювання сортів
винограду для виробництва вин із
високим біологічним потенціалом»),
Романа Бочевара («Сучасні аспекти
формування якості коньячних спиртів в
умовах ПАТ «Одеський коньячний
завод»), а також наукові доробки
Олександра Чугухідзе, Павла Чебукіна,
Єлизавети Ільченко, Іллі Ільїна тощо.
1 місце присуджено Вікторії Колесник («Застосування координатної системи CIELAB для оцінювання кольору
та якості рожевих столових виноматеріалів», керівник – Марина Білько);
2 місце – Богдана Самойленко
(«Удосконалення технології медових
ферментованих напоїв із використанням ефективних способів підготовки
води», керівник – Віталій Прибильський);
3 місце у Андрія Усача («Перспективність використання гречки як
несолодженої сировини для приготування низькоглютенового пива»,
керівник – Валентина Кошова).
На кафедрі експертизи харчових
продуктів працювало дві секції – «Експертиза харчових продуктів» та
«Товарознавство». Окрім студентів 1-5
курсів та професорсько-викладацько-

го складу кафедри були присутні
представники інших організацій: заступник директора Наукового центру
превентивної токсикології харчової та
хімічної безпеки МОЗ України, заступник голови Національної комісії
Кодекс Аліментаріус, завідувач відділу
гігієни харчування і токсиколого-гігієнічної експертизи харчових продуктів,
кандидат медичних наук Анатолій
Подрушняк, управляючий відділу
непродовольчих товарів гіпермаркету
«АШАН» Олександр Пасічник, представники Львівського інституту економіки і туризму, Харківського державного університету харчування та торгівлі, Київського національного торговельно-економічного університету.
У роботі секцій було передбачено
представлення і захист результатів
конкурсу студентських наукових робіт
за напрямами «Експертиза харчових
продуктів» та «Товарознавство».
Результати цього конкурсу висвітлено
нижче.
На секції «Експертиза харчових продуктів» заслухані 10 доповідей, які
були присвячені найактуальнішим
питанням сьогодення: оцінюванню
якості та безпечності продуктів харчування, перспективам застосування
сучасних інструментальних методів в
експертизі харчових продуктів, інноваційним підходам до формування
якості та безпеки харчової продукції.
Окрім цього, на засіданні секції були
представлені 16 постерних доповідей.
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На секції «Товарознавство» заслухані 8 та представлені 10 постерних
доповідей, в яких розглядались важливі питання: підвищення споживних
властивостей непродовольчих товарів та корисності харчових продуктів;
розширення асортименту ювелірних
виробів із урахуванням історичних
традицій у одному з найстародавніших видів мистецтва; удосконалення
пакувальних матеріалів із метою підвищення їх безпечності; використання їстівних пакувальних матеріалів із
метою подовження термінів зберігання харчових продуктів та ін.
Кращими були визначені роботи
наших студентів: Анастасії П’явки,
Олександри Каржевської, Олександра Круглі ковсь ко го (керівники –
доцент Надія. Аннєнкова, асистент
А. Чорна, професор Тетяна Артюх). Їх
роботи відрізнялись глибиною і цінністю наукових досліджень, науковою
новизною та нестандартними підходами до вирішення проблем підвищення споживчих властивостей
дитячих шампунів, виготовлення
їстівних плівкових пакувальних матеріалів, удосконалення пакувальних
матеріалів для рибних, м’ясних,
молочних консервів.
У номінаціях визнані кращими
наступні учасники:
«За глибину та цінність наукових
досліджень» - Марія Коншина (керівник –доцент Надія Аннєнкова);
«За ораторську майстерність» –
Тетяна Грянко (керівник – професор
Тетяна Артюх);
«За креативність ідеї» – Леся Богун
(керівник – професор Тетяна Артюх);
«За найперспективніший науковий
проект» – Тетяна Грищенко (керівник –
професор Тетяна Артюх);
«Краща стендова доповідь» – Наталія Дацька (керівник – доцент Надія
Аннєнкова).
Студенти очікують засідання секцій для того, щоб розповісти про свої
наукові здобутки і взяти участь у
палких наукових дискусіях. Можливо,
чиясь наукова новизна стане корисною для харчової індустрії, а студен-

ти напряму підготовки «Фінанси і
кредит» свої доповіді і пропозиції
присвятили багатоаспектності прояву фінансової кризи в усіх ланках
фінансової системи. На засідання
секції кафедри фінансів були подані
46 тез доповідей. Найзмістовніші з
них відзначені грамотами і подарунками. Високий рівень проведених
досліджень продемонстрували студенти від 2 до 4 курсу напряму підготовки «Фінанси і
кредит»: Яна
Розіна, Анастасія Мурлик, Юлія
Пономаренко, Катерина Рог, Юлія
Гайдукова, Юлія Юрок, Юлія Іщенко,
Анастасія Мельниченко, Світлана
Петрик, Юлія Чумак, Дана Пюро та
інші.
В усіх доповідях молоді дослідники
висловлювали щире бажання допомогти Україні віднайти свій шлях
фінансового розвитку і здобути у
складній сьогоденній боротьбі фінансову незалежність.
В атмосфері зацікавленості до майбутньої професії, новітніх досягнень у
сфері харчової науки студенти та
аспіранти різних технологічних спеціальностей і сфери обслуговування
харчової промисловості в яскравій,
оригінальній формі презентували свої
дослідження на секції професійної
англійської мови, організованій
викладачами кафедри іноземних мов
професійного спрямування.
Молодь показала свої знання та
практичні навички в презентації
фахових питань англійською мовою.
Проблеми, що висвітлювались у доповідях, не залишили байдужою й
аудиторію: студенти та викладачі
активно обговорювали з доповідачами представлену інформацію.
Враховуючи актуальність та новітність інформації, а також належний
рівень володіння англійською мовою
були визначені переможці:
І місце – Ольга Боровик (ХКВ 1-3,
науковий керівник – старший викладач Олена Кохан)
ІІ місце – Сергій Мішутін (ХКВ 1-1,
науковий керівник – старший викладач Неля Михайлова)
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ІІІ місце – Анастасія Пшенична
(БКЦВ – 1-1, науковий керівник –
викладач Аліна Коломієць).
Окремо були відзначені доповіді
аспірантів, які ведуть дослідження під
науковим керівництвом завідувача
кафедри, доцента Єлизавети Смірнової. Молоді науковці продемонстрували новизну тематики, а також
практичну та теоретичну цінність
своїх досліджень.
Головна тематика доповідей підсекції «Технології м’яса і м’ясних продуктів» була присвячена дослідженням по
використанню альтернативних джерел тваринного білку, збалансованості амінокислотного, жирнокислотного
та мінерального складу ковбасних
виробів, використанню нетрадиційної м’ясної сировини тощо. Не
менш цікавими й плідними були засідання інших секцій і підсекцій.
Завершилася робота конференції
пленарним засіданням. Підсумки
роботи форуму підвів голова Ради
молодих вчених нашого університету
Олексій Губеня, про роботу студентського наукового товариства нашого
навчального закладу відзвітувала
голова товариства Анна Грищенко. З
доповіддю про систему вищої освіти
Франції виступив аспірант Universite
de Perpignan Габрієль Чінарро (Аргентина).
Загальна кількість учасників форуму сягнула понад 1500 осіб. Збірник
матеріалів конференції вийшов у
чотирьох томах.
Атмосфера наукової студентської
конференції вселяла відчуття оптимізму – її учасникам небайдуже те,
що відбувається за межами їх спеціальності й те, що вони за допомогою своїх знань зможуть зробити
для загального блага. Слід відзначити високий рівень підготовки студентів та актуальність розглянутих
доповідей. Ця конференція підтвердила, що наука ґрунтується на єдиних законах, єдиних поняттях, і в
цьому основа її інтернаціональності.
За матеріалами, наданими
кафедрами університету.
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ВИСОКИЙ РІВЕНЬ УТРИМУЄМО!
Березень і квітень кожного навчального року дуже
напружені і відповідальні. На базі провідних навчальних
закладів, визначених Міністерством освіти і науки
України, відбуваються Всеукраїнські конкурси
науково-дослідних робіт, предметні та фахові олімпіади.
На базі нашого університету відбувся II етап Всеукраїнської студентської
олімпіади за напрямом «Харчові технології та інженерія» за ОКР «Бакалавр» та зі спеціальності «Технологія
харчування» за ОКР «Спеціаліст»,
«Магістр». У олімпіаді взяли участь
студенти з 24 вищих навчальних
закладів України. Переможцями олімпіади за ОКР «Бакалавр» стали наші
студентки Ольга Мамон (Диплом I ступеня), Оксана Онофрійчук і Юлія Бадрук (Дипломи ІІ ступеня). За ОКР
«Магістр», «Спеціаліст» перемогла
також студентка нашого університету
– Тетяна Карпенко (Диплом I ступеня). Крім того, наші студенти показали
і кращий командний результат.
На базі Інституту біології, хімії та біоресурсів Чернівецького національного
університету імені Юрія Федьковича
відбувся ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
біологічних наук. Його учасниками
були студенти кафедри біотехнології і
мікробіології нашого університету –
Наталя Кістенюк («Противірусна дія
композиції дріжджова РНК-тилорон
при експериментальній герпетичній
інфекції in vivo», керівник – к.б.н.,
доцент Оксана Скроцька) та Людмила
Підгерська («Перекисне окислення
ліпідів у чутливих та резистентних до
опромінення
світлопігментованих
штамів Aspergillus versicolor», керівник –
к.т.н., доцент Марія Антонюк). Роботи
наших студентів виявилися серед
найкращих: Людмила Підгерська
отримала Диплом за активну участь,
а Наталя Кістенюк була нагороджена
Дип ломом ІІ ступеня і отримала
подарунок – підручник «Біохімія ензимів».
2015 рік став незабутнім для
науковців-біотехнологів усіх вищих
навчальних закладів України. Нинішнього року вперше в Україні відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт за галуззю
наук «Біотехнологія».
Студенти кафедри біотехнології і
мікробіології гідно представили на
конкурсі наш славетний університет.
Усі п’ять робіт, поданих до участі у ІІ
турі конкурсу, були відібрані галузевою конкурсною комісією для участі у
підсумковій науково-практичній конференції.
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Цим заходам передує велика робота на кафедрах,
пов’язана з підготовкою студентів до участі у
відповідальних змаганнях, яка незмінно приносить свої
плоди – наші студенти демонструють традиційно високі
результати й стають переможцями та призерами.

Перемогу виборов наш Микола
Іванюк із роботою «Інтенсифікація
синтезу полісахариду етаполану на
соняшниковій олії» (Диплом І ступеня).
Старт цього року виявився вдалим і для кафедри фінансів нашого
університету і приніс цілу низку
дипломів.
На базі Луцького національного
технічного університету відбувся ІІ тур
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», у якому наш університет представляли студентка кафедри Дарина Портянко та студентка кафедри
менеджменту Наталія Солодуха.
Членом журі була запрошена доцент
кафедри фінансів Інна Дем’яненко.
У ході напружених інтелектуальних
змагань наші представники вибороли
два четвертих місця та були нагороджені дипломами. Дарина Портянко за
вдалий виступ на Міжнародній науково-практичній конференції молодих
учених і студентів «Антикризове
фінансове управління в системі забезпечення соціально-економічного розвитку територій», що проходила одночасно з олімпіадою, отримала Диплом
ІІ ступеня.
Цього року студенти напряму підготовки «Фінанси і кредит» проходили випробування на базі Тернопільського національного економічного
університету. Від нашого університету професійну придатність доводили
студенти 4 курсу Юлія Пономаренко
та Олександр Рябуха. Членом журі
була запрошена завідувач кафедри
фінансів, професор Тамара Гово рушко. Всього у змаганнях взяли
участь 80 студентів з усієї України,
які розв’язували складні задачі,
тести, писали творчі і ситуаційні завдання.
Для наших студентів перегони виявились вдалими – Олександр Рябуха
отримав Диплом ІІ ступеня.
На базі Житомирського державного
технологічного університету відбувся
ІІ етап Всеукраїнської студентської
олімпіади з дисципліни «Страхова
справа», у якому змагалися 59 студентів із провідних вищих навчальних
закладів України і серед них – наші
студентки Юлія Іщенко та Оксана
Сопіженко.

За результатами змагань дівчата
були нагороджені Дипломами ІІІ ступеня і цінними подарунками від спонсорів. Диплом ІІ ступеня за друге
командне місце вручили завідувачу
кафедри фінансів Тамарі Говорушко,
яка працювала у складі журі олімпіади.
Київська школа економіки провела
Міжнародну студентську олімпіаду з
економіки, бізнесу та фінансів, що
вважається важливим заходом у студентському середовищі і дозволяє
учасникам оцінити свої конкурентні
переваги у складних змаганнях.
Солідність закладу та високий престиж участі у його заходах спонукають
до великої кількості учасників, яких
цього року було 400 осіб. Лише 40
увійшли до фіналу. Серед обраних
були студентки нашого університету
Яна Розіна і Катерина Рог. Дівчата
увійшли до десятки кращих із 40 фіналістів. Зокрема, Яна набрала 10 балів
із 20 необхідних для призового місця,
що дозволило їй зайняти третю сходинку у рейтинговому списку
На базі Київського національного університету ім. Т. Шевченка відбувся ІІ тур
Всеукраїнського студентського конкурсу наукових робіт із природничих, технічних та гуманітарних наук зі спеціальності «Гроші, фінанси і кредит».
Цього року до складу журі була
запрошена і завідувач кафедри фінансів нашого університету, професор
Тамара Говорушко.
Від нашого університету науководослідну роботу «Теоретичні засади
управління вартістю підприємства в
умовах нестабільного підприємницького середовища» представляла студентка 4-го курсу напряму підготовки
«Фінанси і кредит» Ніна Москаленко
(науковий керівник – доцент Наталія
Климаш).
Оцінка роботи студентки і керівника
виявилась високою: Диплом ІІІ ступеня і почесне третє місце серед 150
учасників перегонів.
Студенти кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності та
логістики взяли участь у ІІ етапі
Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Логістика». Наші молоді таланти зайняли одразу три призові місця:
Антон Гордієнко посів друге місце,
Катерина Коротуха та Олексій Яндюк
розділили третє місце.
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У м. Лодзь (Республіка Польща) під
егідою Вищої Школи Інформатики і
Вмінь (м. Лодзь) та Рівненського
Державного Гуманітарного Університету відбулася Міжнародна олімпіада з інформатики.
Наш університет представляв студент факультету автоматизації і
комп’ютерних систем Андрій Овчарук,
який вийшов до ІІ туру олімпіади у
числі 22 учасників. Продемонструвавши високий рівень підготовки, він
виборов третє місце.
На базі Вінницького національного
технічного університету відбувся ІІ тур
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму
«Інформатика, обчислювальна техніка
та автоматизація».
Цього року магістранти факультету
автоматизації і комп’ютерних систем
Андрій Безуглов та Ярослав Кільмар
вибороли друге місце й отримали
Диплом ІІ ступеня за роботу
«Статистичне управління та нейронечіткі регулятори для технологічних
об’єктів» (наукові керівники – професор Анатолій Ладанюк, доцент
Ярослав Смітюх).
У нашому університеті на базі
кафедр автоматизації процесів
управління та інтегрованих автоматизованих систем управління відбувся ІІ тур Всеукраїнської олімпіади з напряму підготовки «Авто матизація та комп’ютерно-інтегровані технології» та спеціальностей
«Автоматизоване управління технологічними процесами» і «Комп’ю терно-інтегровані технологічні процеси та виробництва».
Наша студентка Анастасія Повзик
зайняла в ній 1-е місце серед магістрантів, а команда молодших курсів
– 1-е місце у командному заліку
серед команд освітнього рівня
«бакалавр».
В Україні щорічно відбувається
Всеукраїнський конкурс студентських
наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук за напрямом

«Харчова промисловість та переробка
сільськогосподарської продукції», в
якому беруть участь кращі студенти
всіх вишів країни.
Честь нашого університету відстоювали магістрантки – кафедри
технології м’яса і м’ясних продуктів
Оксана Пащенко («Використання
купажованих олій у технології м’ясних паштетів», науковий керівник –
доцент, к.т.н. Оксана Топчій) та кафедри технології хлібопекарських і
кондитерських виробів Любов Мазур
і Дарія Матяс.
За результатами конкурсу Оксана
Пащенко була нагороджена Дип ломом ІІ ступеню. Робота Любові
Мазур «Жувальна карамель функціонального призначення», виконана під
керівництвом професора Антонелли
Дорохович, відзначена Дипломом І
ступеня. Магістрантка Дарія Матяс з
роботою «Удосконалення технологічної схеми білкового крему для тортів
і тістечок зменшеної цукромісткості
й підвищеної харчової цінності»,
виконаною під керівництвом доцента
Юлії Камбулової, виборола Диплом
ІІІ ступеня.
Студентки факультету технології
оздоровчих продуктів та харчової експертизи Наталія Дацька та Анастасія
Ярош із роботою «Одержання Р-вітамінного комплексу на основі пектину та
катехінів зеленого чаю» (керівник –
доцент кафедри фізичної і колоїдної
хімії Олена Подобій) отримали Диплом
другого ступеня у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт у галузі «Хімічні технології».
Також Грамотами був відзначений
колектив нашого університету за плідну співпрацю у проведенні ІІ туру конкурсу за галуззю «Хімічні технології» та
сприяння у підготовці висококваліфікованих фахівців і завідувач кафедри
фізичної і колоїдної хімії Георгій
Сокольський – за активну участь у
роботі журі Конкурсу.
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Готельно-
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ресторанна справа наш університет
представляли студенти факультету
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу – Дар’я Волкова,
Олександр Пригодський, Ірина
Колодій, Вікторія Синьоок, а викладач
кафедри молекулярної та авангардної
гастрономії, доцент Тетяна Сильчук
була запрошена до участі у роботі журі
олімпіади. Дар’я Волкова стала призером олімпіади та була нагороджена
Дипломом за ІІІ місце.
ІІ етап Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт із галузі
науки «Бухгалтерський облік, аналіз та
аудит» став вдалим для студенток
кафедри обліку і аудиту Юлії Ґудзь
(«Удосконалення обліку і аналізу позикового капіталу» (науковий керівник –
к.е.н., доцент Людмила Духновська) –
Диплом ІІ ступеня та Руслани
Пономаренко («Застосування інформаційних систем і технологій в управлінському обліку витрат на 1 гривню
виробленої продукції» (науковий
к е р і в н и к – к . е . н . , д о ц е н т Га н н а
Осадча) – Диплом ІІІ ступеня.
На базі Національного університету
цивільного захисту України відбувся ІІ
тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у галузі
науки «Цивільна оборона та пожежна
безпека», до участі у якому відібрали
17 найкращих наукових робіт.
Честь нашого університету відстоювала учасниця наукового гуртка
«Safety of labor», що працює на кафедрі безпеки життєдіяльності, Юлія
Сігнаєвська, яка представила роботу
«Теорія і практичні рекомендації улаштування вибухозахисних споруд у зоні
АТО» (керівник – завідувач кафедри,
професор Віктор Гуць). За результатами конкурсу студентка нагороджена
Дипломом ІІ ступеню.
Наукові перегони ще тривають. Ми
ж вітаємо переможців і їх наукових
керівників і бажаємо наснаги й успіху
тим, у кого змагання ще попереду!
За матеріалами, наданими
кафедрами університету
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ГУМОР ВРЯТУЄ СВІТ
16 квітня відбувся загальноуніверситетський благодійний фестиваль КВН «Я допомагаю бійцям
АТО». Цілий день у холах головного
корпусу університету розміщувалися скриньки для благодійних
пожертв, натомість всі, хто зробив
внесок, отримували квиток для
участі у лотереї, розіграш якої відбувся безпосередньо під час гри.
На фестивалі виступили дев’ять
команд – «Збірна тверезих людей»
(факультет бродильних, консервних і
цукрових виробництв), «Вечір важкого дня» (факультет технології м’ясомолочних і парфумерно-косметичних
продуктів), «Братани» (факультет хлібопекарських і кондитерських виробництв), «Ексклюзив» (факультет обліку, фінансів та підприємницької

діяльності), «Бренді-кола» (збірна
факультетів автоматизації і комп’ютерних систем та технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи),
«Збірна ГРТБ» (факультет готельноресторанного та туристичного бізнесу), «Адреналін» (факультет біотехнології та екологічного контролю),
«Методичка 6190» (факультет енергетики і енергоменджменту), «Ме ханік бразерс» (факультет інженерної
механіки та пакувальної техніки).
Гостями університету цього дня були
бійці української армії – учасники АТО,
а також випускники нашого університету, чемпіони міста Києва 1997 року
серед команд КВН вищих навчальних
закладів, команда «Гурмани». Наших
бійців зал зустрів стоячи, гучними
оплесками й вигуками «Слава!».

«Бренді-кола»
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Протягом двох годин фестивалю
команди створили у залі атмосферу
тепла й родинного затишку, подарувавши присутнім море позитиву й гарного настрою. Пісні, мініатюри й репризи на найрізноманітнішу тематику –
від студентського життя до глобальної
політики – зривали бурхливі оплески й
гучний сміх. Патріотичний реп від
«Збірної тверезих», безалкогольне
пиво «Штірліц», кастинг на телешоу
«Холостяк», пісня африканських мажорів і недалекий полководець, якому
нудно, команди «Вечір важкого дня»,
стереотипи про українців, танець
«Сесія» і відбір вокалістів на День
факультету від команди «Братани»,
пологовий будинок у Китаї, бодібілдер
із дуже швидким обміном речовин, шоу
«Голос країни» та Ваня, що читає сміш-

Вітання від проректора Л. Арсеньєвої
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ні жарти, від команди «Ексклюзив»,
пологова хата князя, новини, хвилинка
чорного гумору, новий додаток до
телефону («святи яйця, не дістаючи
телефон із кишені»), Білосніжка від
команди «Бренді-кола», як покоління
клубної молоді уявляє собі еволюцію
людини, випадок у ресторані, сантехніки у магазині для дорослих, теща
спортсмена-біатлоніста від «Збірної
ГРТБ», перший у світі банкомат зі штучним інтелектом, програма «У світі тварин» («бабця звичайна та бездомуас
перегаріус»), на прийомі у лікаря,
випадок на вахті у гуртожитку від
«Адреналіну», 50 відтінків сірого дійшли до українського села, давня японська гра, циганське кохання, дуже крутий хлопець на побаченні («внучок,
купи дєвочці квіти») від команди
«Методичка 6190», на іспиті, гопники
після відвідування балету, практикант
на фармацевтичному заводі, неочікуваний приїзд батьків до гуртожитку,
п’ятихвилинка охоронців університету
від команди «Механік бразерс» надовго запам’ятаються глядачам.
У «Розминку» з командами зіграли
метри – члени команди «Гурмани», які
задали три запитання – «Коли ми грали
у КВН, то писали текст на долонях, щоб
підглядати, якщо раптом забудемо.
Пройшло 18 років, і ви підглядаєте у
телефони. Куди будуть підглядати
КВНщики через 18 років?», «Які перші
три слова скаже тренер «Фіорентини»,
коли динамівці заб’ють їм гола?» і
«Долар по 25 гривень, євро – по 27, за
10 російських рублів дають п’ятірку.
Навіщо мені ця інформація?». А команди за традиційні 30 секунд намагалися
дати дотепні й смішні відповіді.
Увесь вечір між виступами команд
відбувалися розіграші призів благодійної лотереї – квитків до кінотеатру «Україна», бейсболок та футболок із символікою університету, сертифікатів на
безкоштовне обслуговування у мережі
салонів «Просто перукарня», сертифікатів від компанії «Квест. com. ua».
Подякувала учасникам фестивалю
за чудовий вечір, а бійцям-учасникам
АТО за те, що захищають нас і Україну,
та вручила командам Дипломи учасника фестивалю проректор університету з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва.
Завершився фестиваль фінальною
піснею «Мій рідний край» у виконанні
лауреата всеукраїнських та міжнародних вокальних конкурсів, випускниці
нашого університету Вікторії Мангуш.
«Погляд із середини» (спогадами
про підготовку та участь у фестивалі
ділиться учасник команди «Адреналін»
Владислав Шульженко):
«Гумор завжди був універсальним
засобом боротьби з усіма незгодами
та негараздами, що оточують нас у
повсякденному житті. Завдяки йому
нам вдається знаходити гарні момен-

ти навіть у скрутних ситуаціях, ніколи
не втрачати надії та завжди триматися
позитивної хвилі. Саме гумор об’єднав, на перший погляд, зовсім не схожих один на одного персонажів заради єдиної мети – подарувати людям
відчуття справжнього свята.
І ось ти, схвильовано стоїш за кулісами актового залу, востаннє проганяючи у свої пам’яті майбутній виступ, а перед тобою тільки сцена –
лиш один крок і всі погляди будуть
спрямовані на тебе. Лунає музика,
команда виходить… Але, я дещо
забігаю наперед. Адже перед тим
були тижні репетицій, десятки годин
підготовки, незлічені хвилини монтажу відео. А почалось усе в затишній
«ленінській» кімнатці 3-го гуртожитку, де команда «Адреналін» провела
більшу частину свого часу напередодні концерту. Саме там народжувалися і вмирали жарти, а деякі гарні
ідеї перетворювалися на курйозні
ситуації. Там ми обідали і вечеряли,
ділячи на вісьмох нещасну плитку
шоколаду. І, напевне, за наявності
гамаків, там ми б і ночували.
За весь цей час ми, як команда,
встигли пережити ціле розмаїття різних емоцій: від хвилин неймовірної
радості, до миттєвостей великого
суму. І якщо до перших ми ще повернемося пізніше під час виступу, то до
останніх можна легко віднести усі
наші три редактури. Якщо хто не
знає, то кожний виступ команд КВН
супроводжується не тільки генеральними репетиціями, а й редактурами, тобто окремими виступами
перед експертами (зазвичай – представниками команд КВН поза межами університету), які мають владу
приймати найважливіше рішення
щодо виступу команди – дозволити
показувати жарт, чи назавжди викинути його до смітника. Півдюжини
мініатюр тільки нашого колективу так
назавжди й лишилися у вигляді ідей
за однією тільки примхою цих
людей.
Але наша команда ніколи не опускала руки, оскільки бойовий настрій
та ентузіазм нашого капітана Сергія
Бригінця завжди додавав наснаги
вигадувати нові жарти й мініатюри. І
ось настав цей момент. Лунає музика, ти виходиш на сцену. Зал вітає
тебе оплесками, хвилювання швидко проходить, а на обличчі мимоволі з’являється посмішка – команда
починає свій виступ. Далі буде все: і
забуті слова, і гори борошна, розсипаного по всій сцені, вдалі, й не
дуже, жарти. А в кінці ти виходиш на
поклон і в момент, коли зал заливає
бурхливими оплесками, настає саме
той момент, заради якого усе це і
починалось. Саме заради цих
моментів ти повертаєшся на сцену
знову і знову.»
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«Вечір важкого дня»

«Братани»

«Адреналін»

«Методичка 6190»

Збірна ГРТБ

«Ексклюзив»
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23 квітня у приміщенні Центру фізичного виховання та спорту НТУУ
«КПІ» відбувся фінальний матч
розіграшу Кубку м. Києва з футзалу.
У двобої зійшлися команда нашого
університету і Національного університету біоресурсів і природокористування України.
Хоча обидві команди впевнено
йшли до фіналу, рівень суперників, з
якими їм доводилось зустрічатись,
досвід та історія очних протистоянь,
яскраво засвідчив, що фаворитом
виступали наші спортсмени.
Стартували вони без особливих
зусиль: у 1/8 за допомогою технічної
перемоги здолали НУФВСУ-МАУП. На
наступній стадії їм трапився Авіатор
(НАУ), команда з Вищої ліги, яка, тим
не менш, не змогла чинити опір нашим
футболістам й капітулювала з розгромним рахунком 1:9. Наступним
колективом на шляху до фіналу був
Університет ім. Драгоманова. І цього
разу перемога далась непросто: на
останніх хвилинах НПУ зрівняв рахунок
та перевів поєдинок у серію післяматчевих пенальті, яку наша збірна відіграла без помилок, відкривши собі
дорогу до фіналу Кубку.
Якщо порівняти рівень суперників у
боротьбі за трофей, то цілком очевидно, що нашим футзалістам доводилось
протистояти більш сильним командам,
ніж “аграріям”.
Що ж стосується виступів у Вищій
лізі, то тут нашим студентам немає рівних: вони посідають першу сходинку у
турнірній таблиці та гідно протистоять
будь-якому сильному супернику. Нагадаємо, що наша команда вже не перший рік бере участь у змаганнях під
егідою ФАСКу, ФФК та ВФАС. Зокрема
ми ставали чемпіонами Києва з футзалу 2010, 2012, 2013 років.
До фінальної гри наша команда двічі
зустрічалася з командою НУБіП.
Перша гра відбулась ще у грудні 2014
року, і тоді наші хлопці без особливих
зусиль впоралися з “аграріями”,
влаштувавши їм розгром із рахунком
4:1. Друга зустріч відбулась зовсім
нещодавно, проте результат залишився майже незмінним – 6:1 на нашу
користь.
І ось – фінальна зустріч, у якій наша
збірна перемогла НУБІП і з рахунком
8:3!
Принциповий двобій обіцяв бути
видовищним: що-що, а показати якісний футзал наші футзалісти вміють, як
ніхто інший. Тому величезна кількість
вболівальників, які своєю підтримкою
буквально змушували вібрувати стіни
спорткомплексу КПІ, сповна насолодились яскравим видовищем.
У перші хвилини відчувалось
нервування гравців обох колективів,
про що красномовно свідчили
неточні передачі, відбивання голкіпером заборонених м'ячів і недостатнє розуміння між партнерами.
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ФЕНОМЕНАЛЬНИЙ
СЕЗОН
Але згодом футболісти стали більш
впевненими у своїх діях, і, як наслідок, небезпечні епізоди почали з'являтись один за одним.
Першими рахунок відкрили “аграрії”. Але зовсім скоро наші спортсмени виправдали свій високий статус,
коли після декількох небезпечних
моментів, зрівняли рахунок. Відзначився Андрій Шувалов, який зіграв на
добиванні після того, як удар Артема
Кучинського успішно відбив воротар
НУБіПу. З'явилась інтрига, яку зовсім
не очікували в цьому протистоянні.
Тим більше, що після відновлення
статусу-кво НУБіПівці з подвійними
силами рушили на наші ворота. Та
вже за три хвилини гол Андрія
Потапова повернув їх на землю. У
наступні хвилини намагання супротивника відіграти забитий м'яч ні до
чого не призвели. До закінчення першого тайму командам так і не вдалось
змінити рахунок.
Друга половина виявилась ніби продовженням зовсім іншої гри, ніж та,
яка була у стартовій двадцятихвилинці. Початок знову залишився за “аграріями”: одразу ж після перерви вони
створили чудовий момент, але відмінна реакція нашого голкіпера не дозволила зрівняти рахунок. У наступній же
атаці наші хлопці відкрили свою переможну серію голів. Спочатку відзначився Руслан Савенко, потім Артем
Кучинський грудьми заштовхав м’яч у
сітку воріт.
Ще три рази голкіперу НУБіПу доводилось діставати м’яч зі своїх воріт до

того, як його команда змогла відповісти на обстріл наших футзалістів й
довести рахунок до 2:7. Навіть із такою
перевагою наші хлопці не зупинялись,
а продовжували створювати небезпеку біля воріт опонентів. І незабаром –
черговий гол. Цього разу Андрій
Потапов оформив хет-трик. Лише на
останніх хвилинах “аграріям” вдалося
ще раз здолати наші ворота.
Склад команди переможців:
Максим Дядюнець, Олександр Поліщук, Ярослав Аксьонов, Олег
Мамай, Ілля Білик, Артем Кучинський,
Андрій Шувалов, Роман Демчук,
Руслан Савенко, Микола Кібиш, Назар
Гаркуша, Олександр Семенов, Андрій
Потапов, Олег Моршна.
Вітаємо наших футболістів та їх
тренера, доцента кафедри фізичного виховання Тараса Шпичку з
по-справжньому феноменальним
сезоном: чемпіонство у Вищій лізі
та Кубок м. Києва - усі можливі
нагороди вони поклали до своєї
скарбнички, залишивши суперників далеко позаду!
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ВІТАЄМО!
Щиро вітаємо викладачів, науковців
та співробітників університету, які відзначають свої ювілеї у квітні.

А Я ЛИШЕ ХОТІВ
ТЕБЕ ПРИВІТАТИ…
22 квітня факультет автоматизації і
комп’ютерних систем відсвяткував
15-ту річницю з дня заснування. У
актовій залі університету зібралися
викладачі, студенти, випускники та
друзі факультету.
З вітальним словом до присутніх
звернулася декан факультету Людмила Маноха. Також вона вручила
кращим студентам грамоти та значки
за відмінне навчання, активну участь у
науковій діяльності, культурному та
спортивному житті факультету й університету.
Короткий екскурс в історію створення факультету зробив один із його
засновників, завідувач кафедри автоматизації процесів управління, професор Анатолій Ладанюк. Привітав
учасників і гостей свята та розповів
про започаткування кафедри інформаційних систем її завідувач, професор Валерій Самсонов.
З музичним вітанням звернувся до
колективу факультету заступник проректора з науково-педагогічної та
виховної роботи Сергій Баглюк.

А далі слово взяли студенти. Свій
святковий концерт вони підготували
по мотивах загальновідомої і всіма
улюбленої серії мультфільмів про
Вінні Пуха. Студент Веніамін Пух та
його найкраща подруга Фрося
П’яточкіна, їх подруга Зайцева, кращий друг Веніаміна Ісай Амброзійович
(Іа) і, звичайно ж, Сова – всі знайомі
персонажі, й діалоги, що давно стали
прислів’ями, але перенесені у сучасність. У концерті прозвучали різножанрові пісні, були представлені жартівливі й запальні танці, силовою підготовкою вразили воркаутери. А ще
дві авторські пісні «Де ти, де я» і
«Правда» подарував переможець шоу
«Голос країни. Перезавантаження»
Ігор Грохоцький.
Насамкінець на сцені з’явився святковий торт із 15-ма запаленими свічками, й усі учасники концерту виконали пісню Арсена Мирзояна «А я лише
хотів тебе привітати».
Вітаємо факультет автоматизації і
комп’ютерних систем із Днем народження! Хай щастить!

75 років виповнилося
Володимиру Івановичу Павелку,
професору кафедри теплоенергетики
та холодильної техніки
70 років відсвяткував
Володимир Васильович Бібік,
провідний інженер кафедри теплоенергетики та холодильної техніки
60 років відзначають
Світлана Іванівна Усатюк, доцент
кафедри експертизи харчових продуктів
Тетяна Федорівна Мазур, старший інспектор другої частини
Лариса Григорівна Загоровська,
доцент кафедри інформаційних систем
Світлана Андріївна Сіманкова,
старший інспектор з контролю по
забезпеченню навчального процесу
Сергій Олександрович Удодов,
доцент кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
50-річчя зустріла
Ірина Миколаївна Сбоєва, бібліотекар 2 категорії Науково-технічної
бібліотеки університету
Профком співробітників університету щиро вітає із 50-річчям
Людмилу Олександрівну Яцунь.
Бажаємо міцного здоров’я, мирного неба, наснаги, творчого завзяття, успіхів і незмінної прихильності
долі, дорогі наші ювіляри! Нехай вам
у всьому і завжди щастить!
У нашому університеті працюють і навчаються по-справжньому обдаровані, талановиті особистості. Редакція «Променя» знайомила читачів
із творчим доробком інспектора відділу кадрів
Галини Клименко та студентів різних факультетів.
Сьогодні ми пропонуємо поезію провідного
інженера кафедри автоматизації процесів
управління Тетяни Шумігай, справжній крик
душі, зболілої подіями в нашій країні.

Остановитесь, люди, на минуту!
Посмотрите друг другу в глаза,
И ответьте себе и Богу
Для чего Вам нужна война?
Для чего материнские слезы,
Для чего детский плач и беда?
И зачем умирают от боли
Родные для Вас города?
Ведь когда-то Вы здесь родились,
В первый класс Вас за руку вели,
Здесь впервые в девчонку влюбились
И впервые дарили цветы…
Как мечтали вы жить счастливо,
Нянчить внуков и строить дома…
Так опомнитесь, пока живы,
Для чего Вам нужна война?
16.04.2015
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Національний університет харчових технологій
оголошує набір до докторантури на 2015 рік
зі спеціальностей:
03.00.20 – біотехнологія;
05.02.04 – тертя та зношування в
машинах;
05.13.07 – автоматизація процесів
керування;
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;
05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з
гідробіонтів;
05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння;
05.18.06 – технологія жирів, ефірних
масел і парфумерно-косметичних продуктів;
05.18.12 – процеси та обладнання
харчових, мікробіологічних

та фармацевтичних виробництв;
05.18.13 – технологія консервованих і
охолоджених харчових
продуктів
05.18.16 – технологія харчової продукції;
08.00.03 – економіка та управління
національним господарством;
08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності);
08.00.11 – математичні методи,
моделі та інформаційні
технології в економіці;
05.26.01 – охорона праці;
21.06.01 – екологічна безпека
Перелік документів, що подаються для вступу до
докторантури:
Заява, копія диплому про вищу освіту, копія диплому про присудження наукового ступеня кандидата наук, завірений список опублікованих наукових

праць і винаходів, особовий листок з обліку кадрів,
медична довідка (форма 086/у), фотокартка 3х4,
завірена копія трудової книжки, ксерокопія паспорта, відгук кафедри про наукову діяльність із рекомендацією до вступу до докторантури, розгорнутий
план дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора наук.
При зарахуванні подаються: трудова книжка,
довідка про розмір середньомісячної заробітної
плати з останнього основного місця роботи, копія
ідентифікаційного коду.
Паспорт, диплом про вищу освіту та диплом про
присудження наукового ступеня кандидата наук
подаються вступником особисто.
Термін перебування у докторантурі – 3 роки.
Докторанти отримують стипендію згідно з чинним
законодавством України.
Прийом документів до докторантури до 1
вересня 2015 р. за адресою: м.Київ-01601,
вул. Володимирська, 68, кімн. Б-312,
тел. 289-57-00.
Додаткову інформацію можна одержати на сайті
університету http//www.nuft.edu.ua

Національний університет харчових технологій
оголошує конкурс до аспірантури на 2015 рік
(з відривом та без відриву від виробництва)
зі спеціальностей:
02.00.01 – неорганічна хімія;
02.00.03 – органічна хімія;
02.00.04 – фізична хімія;
03.00.20 – біотехнологія (технічні науки);
05.02.04 – тертя та зношування в
машинах;
05.02.09 – динаміка та міцність
машин;
05.13.03 – системи та процеси керування;
05.13.06 – інформаційні технології;
05.13.07 – автоматизація процесів
керування;
05.14.02 – електричні станції, мережі і
системи;
05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;
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;
05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з
гідробіонтів;
05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння;
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05.18.06 – технологія жирів, ефірних
масел і парфумерно-косметичних продуктів;
05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та
фармацевтичних виробництв;
05.18.13 – технологія консервованих і
охолоджених харчових
продуктів;
05.18.15 – товарознавство харчових
продуктів;
05.18.16 – технологія харчової продукції;
05.26.01 – охорона праці;
07.00.01 – історія України;
08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності);
09.00.01 – онтологія, гносеологія,
феноменологія
До аспірантури приймаються громадяни України, які
мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста, магістра.
Вступники складають вступні іспити зі спеціальності,
філософії та іноземної мови в обсязі діючих програм
для вищих навчальних закладів у вересні – жовтні. До
вступних іспитів допускаються вступники, які
пройшли обов’язкову співбесіду із можливим
науковим керівником та отримали позитивну
РЕДАКЦІЙНА РАДА:
Ю. Цой
І. Литвиненко
Верстка:
К. Сінєв
Фотографії:
Р. Істомова, К. Сінєв
Обкладинка:
Р. Істомова

оцінку на поданий реферат з тематики запланованої наукової роботи.
Зарахування до аспірантури – з 15 листопада 2015 р.
Термін навчання в аспірантурі з відривом від виробництва - 3 роки, без відриву від виробництва – 4 роки.
Навчання здійснюється як за державним замовленням,
так і за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб.
Перелік документів, що надаються для вступу
в аспірантуру та допуску до вступних іспитів:
заява, копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра та копія додатку до диплома, особовий листок із обліку кадрів, завірений за місцем
роботи або навчання, автобіографія, медична довідка
(форма 086/у), фотокартка 3х4, рекомендація вченої
ради факультету (для випускників 2015 року), науковий
реферат або друкована праця з обраної спеціальності з
рецензією можливого наукового керівника, погоджений
із завідувачем відповідної кафедри, письмовий відгук
можливого наукового керівника за результатами співбесіди, ксерокопія паспорта.
За наявності подаються такі документи: посвідчення
про складання окремих кандидатських іспитів, завірений список опублікованих наукових праць і винаходів.
Паспорт і диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.
Прийом документів до 1 вересня 2015 р.
Документи надсилати за адресою: м. Київ, 01601,
вул. Володимирська, 68, к. Б- 312, тел. 289-57-00
Додаткову інформацію можна одержати на сайті університету http//www.nuft.edu.ua
Свідоцтво про державну реєстрацію № 83,
серія КУ, видане 15 березня 2003 року
Адреса:
01601, Київ, вул. Володимирська, 68
тел.: 287M97M43, 287M94M08
ekmail: vrvd2010@list.ru
Віддруковано у Редакційно-видавничому
центрі університету, тел.: 287-98-29
Редакція не завжди поділяє думку
авторів публікацій.
За достовірність поданої інформації
відповідає автор.
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