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Жовтень приніс із собою принаймні дві нагоди нашому колективові обмінюватися вітаннями – у дні професійних свят – Дня працівників освіти та Дня працівників харчової промисловості. А ще маємо 14 жовтня – велике християнське свято Покрови Святої Богородиці,
День українського козацтва і, починаючи з
минулого року, День захисника України.
Редакція «Променя» приєднується до привітань
і побажань, які лунають у ці дні, й пропонує до
уваги читачів вітання від керівництва університету.
Вельмишановні колеги!
Щиро вітаю вас із професійними
святами – Днем працівників освіти –
святом, виплеканим творчою, самовідданою працею викладачів, їх педагогічною майстерністю, безкорисливим добром, повсякчас дарованим
студентам і Днем працівників харчової
промисловості – святом усіх, хто
докладає зусиль для розвитку вітчизняних галузевих підприємств, хто
своєю наполегливою працею створює
та примножує славу України – розвиненої, високотехнологічної держави!
Життя педагога позначене небуденністю, огорнене серпанком плідної діяльності. Саме викладач запалює іскорку знань, стає другом і
порадником, тим, кому ми зобов’язані своїми життєвими і професійними перемогами.
Своєю відданою працею, шановні
колеги, ви забезпечуєте високу якість
і престиж вищої освіти України та
забезпечуєте економіку нашої країни
високоякісними фахівцями. Завдяки
вашому професіоналізму і вмінню
працювати творчо, держава може
ставити і вирішувати найскладніші
масштабні освітні завдання.
Хочу засвідчити свою повагу до
вашої невтомної праці, яка завжди
буде потрібною і корисною. Впевнений, ви і у подальшому будете на
вершині своєї професійної майстерності, і наші вихованці стануть новою
генерацією фахівців, здатних мислити
й діяти широко, творчо, інноваційно.
Вірю, що наші спільні зусилля й надалі
будуть результативними і втіляться у
створення нових високопродуктивних,
конкурентноспроможних технологій.
Бажаю вам чистого, безхмарного
неба, міцного здоров’я, здійснення
мрій та нових досягнень! Нехай з вами
завжди будуть людська шана, щирі
друзі і прихильність долі, а у домівках
панують мир, любов і злагода.
Окремо хочу побажати всім, хто
причетний до почесної, але такої
нелегкої і небезпечної місії – захисту
Батьківщини – щастя, здоров'я і добра, а молодим воїнам - бути гідними
спадкоємцями подвигів і слави попередніх поколінь.
З повагою,
Ректор
А. Українець
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ПЕРШОЧЕРГОВІ ПИТАННЯ
24 вересня відбулося планове засідання вченої ради університету, на
якому розглядалися питання надзвичайної ваги для кожного навчального
закладу – результати виконання плану
прийому студентів на навчання та підсумки літньої заліково-екзаменаційної
сесії 2014-2015 навчального року.
Також у рамках засідання розглянули
кадрові питання, поточні питання та
затвердили комплексний план заходів
із організації прийому студентів до
університету у 2016 році.
З питань порядку денного доповіли:
вчений секретар Надія Волощенко,
перший проректор університету Володимир Яровий, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи
Лариса Арсеньєва, відповідальний
секретар приймальної комісії Ігор
Житнецький. До активного обговорення долучилися: проректор з нав-

чально-виробничої діяльності та розвитку Олександр Бессараб, декани
факультетів Петро Шиян, Наталія
Грегірчак, завідувачі кафедр Галина
Сімахіна, Анатолій Ладанюк, Сергій
Шульга, Ігор Ельперін, Тетяна Пирог,
Віктор Гуць, Надія Левицька, начальник навчально-методичного управління Валерій Виговський, професор
кафедри технології хліба і хлібопекарських виробів Віра Дробот.
Серед поточних питань, зокрема
розглянули клопотання колективу
кафедри технології цукру та підготовки води про присвоєння навчальній
лабораторії кафедри імені видатного
вченого Миколи Архиповича, а також
зміну назви кафедри автоматизації
процесів управління та започаткування на ній спеціалізації «Автоматизація
та інтелектуальні системи керування
технологічними комплексами».

НА ЧЕСТЬ ВИДАТНОГО ВИПУСКНИКА
Відбулося чергове засідання опікунської ради Міжнародного фонду
ім. Олександра Галкіна щодо призначення іменних стипендій. На ньому
були розглянуті кандидатури претендентів на отримання стипендії. Нагадаємо, що стипендія ім. Олександра
Галкіна має три ступеня і призначається студентам денної форми навчання
факультету інженерної механіки та
пакувальної техніки та факультету
автоматизації і комп'ютерних систем
нашого університету.
Цього разу іменну стипендію отримуватимуть студенти 4 курсу факуль-

тету інженерної механіки та пакувальної техніки Дмитро Семенов (І ступінь)
і Андрій Дем’яненко (ІІ ступінь) та
факультету автоматизації і комп’ютерних систем Михайло Лапін (ІІІ ступінь). При призначенні стипендії членами опікунської ради враховувались
наукові досягнення, успішність у
навчанні, участь у олімпіадах, конференціях і конкурсах за минулий навчальний семестр тощо.
Лауреатам стипендії вручили Сертифікати на отримання стипендії, яка
буде виплачуватися протягом поточного навчального семестру.
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НА ШЛЯХУ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ
Ні для кого не таємниця, що нині
конкурентоспроможний фахівець визначається не лише за рівнем своїх
професійних компетенцій, але й за
здатністю приймати самостійні виважені рішення, самовдосконалюватися
й навчатися протягом життя. Не останню роль при працевлаштуванні
грає й володіння іноземними мовами,
знання не лише вітчизняних норм,
прийомів, технологій, устаткування,
але й тих, якими користуються в інших
країнах. Неабияку допомогу у підготовці таких всебічно розвинених фахівців надає академічна мобільність,
якою з року в рік користується все
більше українських студентів і молодих науковців. Наш університет не
стоїть осторонь інноваційних освітніх
процесів і докладає всіх зусиль для
створення якнайсприятливіших умов
для успішного й якісного навчання
студентів. Тож із року в рік зростає
кількість програм подвійних дипломів,
що започатковуються у нашому виші й
успішно працюють.
Наприкінці вересня група студентів
нашого університету відбула у цікаву
та пізнавальну подорож до польського
університету WSZOP у місті Катовіце
на короткий курс вивчення польської
мови.
До складу групи входили студенти
5-го курсу, які в подальшому продовжуватимуть навчання у цьому університеті за програмою подвійних дипломів, і студенти 4-го курсу, які вирішили
розпочати вивчення польської мови.
Нагадаємо, що договір щодо запровадження магістерських програм
подвійних дипломів між нашими навчальними закладами був підписаний
навесні 2015 року. Реалізація проекту
подвійних дипломів відбуватиметься
за спеціальностями «Менеджмент
організацій і адміністрування» та «Туризмознавство» (Національний університет харчових технологій –
Україна) з одержанням дипломів ОКР
«магістр» зі споріднених спеціальностей «Міжнародне управління» та
«Туристичний менеджмент» (Вища
школа управління охороною праці Польща).
Програма є унікальною, адже
перед бачає навчання за спільною
магістерською програмою університетів, що дозволяє досягти максимальної ефективності шляхом збалансованості навчального плану, узгодження програм дисциплін; академічної мобільності студентів; найкращого
співвідношення ціна/якість.
Згідно з досягнутими домовленостями, студенти, котрі отримали диплом бакалавра, мають можливість
вступити на магістерську програму
одночасно у Національний універси-

тет харчових технологій на спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» (у тому числі і за перехресним вступом) та у Вищу школу
управління охороною праці (Польща)
на спеціальність «Міжнародне управління». Серед переваг навчання за
спільною програмою її учасники відзначають:
– отримання диплому одного із
вищих навчальних закладів Європейського Союзу;
– отримання диплому за спеціальністю «Менеджмент організацій і адміністрування», що відповідає сучасним
потребам роботодавців у висококваліфікованих спеціалістах;
– вивчення польської (англійської)
мови, оскільки спільною програмою
передбачається навчання українською, польською (англійською) мовами, що дозволить випускнику отримати суттєву конкурентну перевагу
на ринку праці як в Україні, так і за
кордоном.
Саме тому, починаючи з 21 вересня,
наші студенти отримали можливість
пройти двотижневе навчання в Мовній
школі у м. Катовіце.
Навчальний процес розпочався в
перший же день, після поселення.
Щодня протягом двох тижнів студенти
відвідували по три пари занять з
польської мови: вивчали граматику,
поповнювали словарний запас, вели
дискусії польською, виконували тренувальні вправи, наполегливо оволодівали мовою, набували нових знань.
Повернувшись, наші студенти відзначили, що колектив Вищої Школи в м. Катовіце забезпечив високий рівень викладання, гідні умови проживання,
попіклувався щодо культурної програми.
За два тижні занять студенти знайшли спільну мову з викладачами і,

навіть, трохи сумували після закінчення занять. Всі заняття були цікавими,
інформативними, з використанням
різноманітних сучасних методик
викладання. Студенти були забезпечені всім необхідним для повноцінного вивчення мови. Завершивши
навчання, кожний зі студентів здавав
письмовий та усний екзамен, результатами яких залишились задоволені і
викладачі, і студенти. Крім того, одержані знання можна було одразу використовувати на практиці – під час
купівлі білетів на екскурсії, відвідування музеїв, спілкування з місцевим
населенням.
Вільним від занять часом студенти
скористалися вповні: побували на
спектаклі місцевого театру, відвідали
Музей сучасного мистецтва, безліч
історичних місць у Катовіце. У вихідні
здійснили подорож до невеличкого
міста Острава у Чехії, з’їздили до
«польської Венеції» – міста Вроцлав,
не могли оминути увагою сумно-відоме історичне місце часів Другої світової війни – Освенцім (Осевнцум).
Позитивні враження залишилися від
відвідування парку атракціонів, зоопарку, канатної дороги, адже вони
прагнули не лише відвідати побільше
цікавих місць і вивчити історію міста, а
й побачити, як живе населення Польщі.
На згадку про стажування студенти
отримали футболки з символікою
WSZOP.
Попереду на них чекає подальше
навчання – вивчення дисциплін професійної підготовки, що сприятиме
отриманню фахових навичок і
дозволить набути глибокі теоретичні
знання.
Нагадаємо, що навчання завершується отриманням двох дипломів –
національного та європейського.
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ьвівський технікум харчової промисловості створений на базі
комерційного ліцею в 1940 році
згідно з Постановою РНК УРСР від
11.06.1940 р. № 842 „Про організацію
вищих і середніх спеціальних навчальних закладів у Західних областях
УРСР”.
За час своєї діяльності навчальний
заклад не раз змінював назву та підпорядкування: Львівський технікум
смакової промисловості Міністерства
смакової промисловості УРСР (вересень 1944 – 18 квітня 1949 рр.), Львівський технікум харчової промисловості Міністерства харчової промисловості УРСР (23 квітня 1949 р. – 1952 р.), у
1953 – 1956 рр. підпорядковувався Міністерству промисловості і продовольчих товарів УРСР, 1957 – 1965 рр.
- Львівський технікум харчової промисловості Львівського Раднаргоспу,
1966 р. - Львівський технікум харчової
промисловості Міністерства харчової
промисловості, 1986 р. - Львівський
технікум харчової промисловості Комітету хлібопродуктів УРСР, 1993 р. Львівський технікум харчової промисловості Міністерства сільського господарства і продовольства України.
13 серпня 1999 р. Львівський технікум
харчової промисловості перейменований на Львівський державний коледж
харчової і переробної промисловості
Міністерства аграрної політики України.
Розпорядженням Кабінету Міністрів
України 22 вересня 2004 року коледж
був переданий до сфери управління
Міністерства освіти і науки України, згідно з наказом якого № 910 від 2 грудня
2004 року коледж став структурним підрозділом нашого університету.
У структурі коледжу функціонують
економічне відділення, відділення
готельно-ресторанної справи, механіко-технологічне та заочне відділення.
На економічному відділенні здійснюється підготовка за спеціальностями «Комерційна діяльність», «Бухгалтерський облік» і «Виробництво
хліба, кондитерських, макаронних
виробів і харчоконцентратів».
Навчальний процес підготовки фахівців забезпечують відповідні циклові
комісії – дружні колективи однодумців, викладачі, які мають належну професійну та педагогічну освіту й слідку-

ють за постійним підвищенням своєї
кваліфікації, як шляхом відповідних
курсів, так і шляхом самоосвіти.
Фахівці відділення готельно-ресторанної справи навчають за спеціальностями «Виробництво харчової продукції» й «Готельне обслуговування».
Циклові комісії відділення готують
фахівців – молодших спеціалістів зі
спеціальності «Виробництво харчової
продукції», спеціалізації «Організація і
технологія приготування їжі в закладах ресторанного господарства» й,
починаючи з 2008 року, зі спеціальності «Готельне обслуговування».
До складу комісій входять викладачі,
які мають спеціальну вищу освіту,
достатній виробничий стаж і досвід
роботи в закладах ресторанного господарства. Підготовка висококваліфікованих фахівців здійснюється за програмами сучасного реформування галузі,
новітніми технологіями, з вивченням
іноземних мов, проходженням практики в кращих ресторанах, готелях і
готельних комплексах м. Львова та
області; у тісній співпраці із зарубіжними партнерами. Слід наголосити, що
при підготовці фахівців особлива увага
надається поглибленому вивченню іноземних мов, що дає можливість випускникам працювати у закладах міжнародного класу та за кордоном.
Студенти механіко-технологічного
відділення здобувають фах за спеціальностями «Експлуатація та ремонт
обладнання харчових виробництв»,
«Бродильне виробництво і виноробство», «Обслуговування програмних
систем і комплексів».
Сучасний етап інженерної діяльності характеризується системним підходом до рішення складних науковотехнічних завдань, зверненням до
усього комплексу громадських, природничонаукових, математичних і науково-технічних дисциплін. Відособлення проектування і експансія його в
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НА ШЛЯХУ ІННОВАЦІЙ
16 жовтня виповнюється 75 років із дня заснування одного з
відокремлених структурних підрозділів нашого навчально-наукового
комплексу – Львівського коледжу харчової і переробної промисловості.
Сьогодні ми познайомимо читача з цим навчальним закладом ближче.
суміжні області, пов'язані з рішенням
екологічних, біотехнологічних і соціотехнічних проблем, привели до розвитку нових форм проектної культури,
системних і методологічних орієнтацій сучасної інженерної діяльності,
виходу її на гуманітарні методи пізнання і освоєння дійсності. Тому циклові комісії відділення готують спеціалістів, здатних здійснювати організацію ремонту і технічного обслуговування найскладніших апаратів, двигунів і механізмів, контролювати виробничий процес і всі ремонтні роботи.
Для цього вони мають необхідний
комплекс навчальних кабінетів, лабораторій і навчальних майстерень, які
забезпечують проведення лабораторних робіт і навчальної практики та
оснащенні відповідним обладнанням і
установками, комп’ютерною технікою,
мультимедійними проекторами.
Традиційно для студентів і викладачів проходять дні циклових комісій, в
рамках яких проводяться конкурси
стінних газет, конференції, виставки
експонатів, стендів.
Важливе завдання, що його вирішують колективи комісій – прищепити студентам навички самостійної роботи.
Під час самостійної праці під керівництвом викладача вони виконують
розрахунково-графічні роботи, опановують складні питання, знайомляться
з новітніми досягненнями науки і техніки. Поряд із традиційними формами
навчального процесу викладачі впроваджують сучасні технології навчання,
використовують проблемні ситуації,
дискусії, тощо.
На заочному відділенні коледжу всі
бажаючі можуть здобути освіту за спеціальностями «Бухгалтерський облік»,
«Виробництво харчової продукції»,
«Виробництво хліба, кондитерських,
макаронних виробів і харчоконцентратів», «Готельне обслуговування», «Бродильне виробництво і виноробство».

Робота викладацького колективу
навчального закладу – це постійне
удосконалення педагогічних і професійних навичок при проведенні лекційно-практичних занять у лабораторіях
коледжу і на базових підприємствах;
це прогресивне професійне зростання при участі в міжнародних науковопрактичних конференціях і науковометодичних семінарах.
Якісній підготовці майбутніх спеціалістів також сприяє проходження студентами практик – навчальної, технологічної, переддипломної на галузевих підприємствах. Циклові комісії
підтримують тісний зв’язок із базовими підприємствами міста Львова,
області та західного регіону України,
на яких проводяться заняття-екскурсії, переддипломна практика. Практика є комплексною частиною навчального процесу , що поєднує в собі
поглиблення теоретичних знань з
виробничою дійсністю. У процесі проходження практики студенти повинні
виявити теоретичні знання та набуті
на виробництві практичні навички і
здатність їх використовувати в роботі
з обраної спеціальності.
Однією із важливих складових навчального процесу є тісне співробітництво із закордонними партнерами.
Зокрема, коледж активно співпрацює з
німецькими експертами у рамках
Угоди щодо роботи з експертом і
Загальних Договірних Правил SES
(Senior Experten Service), які проводять
майстер-класи, здійснюють практичне навчання та екзаменування студентів коледжу. Студенти старших курсів – постійні учасники міжнародних
кулінарних конкурсів, де традиційно
стають переможцями та призерами.
Навчаючись у Львівському державному коледжі харчової і переробної
промисловості, студенти отримують
можливість не тільки здобути конкурентоспроможну якісну освіту, але й
гармонійно розвиватися, займаючись
улюбленими справами – наукою, спортом, творчістю, громадською роботою, волонтерством.
Ціла низка яскравих, різнопланових
мистецьких заходів відбувається у
коледжі кожного навчального року. У
ньому діють спортивні секції, в яких
студенти займаються різними видами

спорту, зокрема важкою атлетикою,
аеробікою, спортивними танцями,
футболом.
Його спортсмени – неодноразові
переможці та призери змагань різного рівня. З останніх досягнень – 3 місце у категорії «класичний лук – юніорки» Софії Лабецької на міжнародних
змаганнях «Mieczys awa Nowakowskiego»
зі стрільби з лука у м. Варшаві; срібна
медаль на чемпіонаті України з дзюдо
серед чоловіків віком до 21 року
майстра спорту України Ореста Хорка вого; І загальнокомандне місце
серед дівчат у Першості Львівщини
серед ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації з шахів.
Ведення навчального процесу забезпечується потужною матеріальнотехнічною базою навчального закладу.
Його будівлі і споруди розміщені на
земельній ділянці площею 2,25 га. У
розпорядженні колективу коледжу –
навчальний корпус загальною площею
10763 кв.м., 22 навчальних кабінети та
24 лабораторії, які забезпечують підготовку молодших спеціалістів за відповідними спеціальностями, бібліотека, що має абонемент, читальний зал
на 80 місць, книгосховище загальною
площею 320 кв.м., у якому налічується
124 тис. екземплярів книг (в гуртожитку функціонує філіал бібліотеки, де є
читальний зал на 30 робочих місць). У
бібліотеці впроваджена комп’ютерна
система «Бібліограф». Студенти і
викладачі мають доступ до світових
електронних інформаційних ресурсів
через мережу Інтернет.
У навчально-виховному процесі
задіяні понад 100 сучасних персональних комп’ютерів із відповідним
периферійним обладнанням. У коледжі обладнані п’ять навчальних лабораторій інформатики і комп’ютерної техніки та лабораторія інформаційних
систем і технологій. Усі комп’ютери
об’єднані в локальну комп’ютерну
мережу, забезпечується необмежений в обсязі та часі доступ до глобальної мережі Інтернет студентам, викладачам і співробітникам із будь-якого
комп’ютера за допомогою радіоканалу або виділеної лінії.
Лекційні заняття проводяться в кабінетах, спеціально обладнаних мультимедійними технічними засобами і відповідною комп’ютерною технікою.

Наявні кабінети і лабораторії мають
необхідні технічні засоби навчання,
навчальні й інформаційні стенди,
засоби візуального супроводу занять.
Для проведення навчальних практик
з усіх спеціальностей в коледжі створені навчально-виробничі майстерні
та лабораторії: слюсарно-механічні
майстерні; лабораторія-міні-пекарня;
лабораторія-цех із виробництва хлібного квасу; лабораторія-їдальня і
навчальний бар; навчальний готель.
У навчальному закладі працюють
їдальня на 176 місць, обладнана найновішим устаткуванням, студентське
кафе, де проходять практичну підготовку студенти спеціальності «Виробництво харчової продукції».
До спортивного комплексу входить
спортивний зал площею 288 кв.м, зал
гімнастики площею 75кв.м, тренажерний зал площею 45 кв.м, лижна база,
оздоровчий центр, стадіон, баскетбольний, волейбольний, футбольний
майданчики, сектори для занять легкою атлетикою.
У коледжі створені всі необхідні
соціально-побутові умови для роботи і
навчання. До послуг студентів гуртожиток загальною площею 5362 кв.м.
на 440 місць, у якому мають змогу
протягом усього часу навчання проживати всі студенти з інших міст.
Випускники навчального закладу
працевлаштовуються на підприємствах харчової промисловості, які розташовані у м. Львові, Києві, а також у
Львівській, Тернопільській, Волинській,
Івано-Франківській, Рівненській, Житомирській, Запорізькій, Черкаській та
інших областях України. Здебільшого
вони працюють директорами підприємств, провідними спеціалістами
(механіками, технологами, начальниками цехів, майстрами, головними
бухгалтерами), викладачами навчальних закладів. Крім того, вони можуть
продовжити навчання за скороченою
програмою на старших курсах нашого
університету.
Коледж святкує свою 75-ту річниці у
розквіті сил, із грандіозними планами
й амбітними проектами. Тож побажаємо його колективові успіху на шляху
інновацій і подальшого розвитку.
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24-25 вересня напередодні
Всесвітнього дня туризму в університеті відбулася Міжнародна
науково-практична конференція
«Практика і перспективи розвитку
еногастрономічного туризму: світовий досвід для України».
Відкрили роботу наукового форуму
декани факультетів – готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
Віктор Доценко й бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю Петро Шиян, які привітали
учасників зібрання та побажали плідної роботи.
На пленарному засіданні про стратегічні орієнтири розвитку еногастрономічного туризму в Україні доповіла
завідувач кафедри туристичного та
готельного бізнесу Дарія Басюк.
Зокрема, доповідач зазначила, що
винний та гастрономічний туризм є
перспективним напрямом туристичного ринку в Україні та світі, який
викликає інтерес до 75% туристів, що
хочуть познайомитися з таїнством
виготовлення вина та тонкощами
дегустації благородного напою.
Актуальним цей вид туризму є для
традиційних виноробних регіонів –
Закарпаття, Одещини, Миколаївщини, Херсонщини, а також для окремих туристичних центрів – м. Києва,
м. Львова, м. Артемівська. Також фахівець презентувала проект Національної програми сприяння розвитку
винного та гастрономічного туризму в
Україні.
Питанням економічної безпеки
туристичного підприємства присвятив свій виступ професор Академії
праці і соціальних відносин ФПУ Юрій
Драчук.
Викликала інтерес доповідь технолога малого виноробного підприємства ТОВ «Бейкуш Вайнері» Марії
Скорченко, яка розповіла про розвиток, складнощі та особливості винного
туризму в Україні, зокрема в
Миколаївській області та нові
сорти вин, які можуть зацікавити енотуристів і характерні для цього регіону. Крім того, присутні дізналися, що в

Україні проводяться дослідження
щодо застосування винограду європейських сортів для виробництва місцевих вин, вин КНП, створюються
оригінальні місцеві вина, які набувають популярності серед споживачів,
зокрема рожеві ігристі і столові рожеві вина.
У рамках конференції працювали
секції: «Еногастрономічний туризм в
Україні та світі: сучасність і перспективи», «Сучасні технології вин регіонів
України», «Інноваційні підходи у сфері
гостинності», «Безпека в туристичному та готельному бізнесі», «Enotourism
and Catering development in the global
space».
На секції 1 були заслухані доповіді
про особливості організації винногастрономічного туризму в регіонах
світу. Зокрема, доповідь про винний
туризм в Індії представила доцент
кафедри туристичного та готельного
бізнесу Марина Руднєва. Про особливості поєднання сільського зеленого
туризму з еногастрономічним доповіла
доцент Вероніка Дарчук.
Методологічні аспекти дослідження
привабливості Волинського туристичного регіону висвітлив доцент Роман
Мазурець. Були заслухані також доповіді студентів старших курсів щодо
організації винного туризму в Європі,
Чілі, Мексиці.
На Секції 2 науковці і фахівці виноробної галузі представляли доповіді
про дослідження технологій вітчизняних вин різних типів, сидрів, вермуту
для малих і великих підприємств у різних регіонах України.
Про сучасний стан виробництва
сортових білих ігристих вин розповіла
молодший науковий співробітник
Інституту молекулярної біології і генетики НАН України Ольга Кухаренко.
Вона відзначила популярність і широкий асортимент сортових ігристих вин
за кордоном і можливість створення
подібної продукції в нашій країні.
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ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК
Доповідач досліджувала і обґрунтувала цікаві технологічні рішення при їх
виробництві.
Одна із цікавих тематик, яка була
презентована головним технологом
ТОВ «Миколаївський коньячний завод» Оленою Сичовою, присвячена
виробництву сидру в Україні. Фахівець
активно займалася науковою діяльністю і підготувала дисертаційну роботу з
удосконалення технології яблучних
матеріалів для сидру України. Науковець відзначила, що сидр вельми
популярний напій в Європі і поступово
набуває популярності в нашій країні.
Згідно з даними статистичного аналізу, основними споживачами сидру є
молодь віком 16-30 років, і на українському ринку спостерігається тенденція скорочення попиту на слабоалкогольні напої на користь сидру. У своїх
дослідженнях вона запропонувала
цікаві технологічні прийоми для підвищення якості цього напою.
Декілька доповідей за результатами
науково-дослідної роботи, яка проводиться на кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства, презентували студенти Євгенія Орловська і Олена Марущак (наукові керівники – доценти Ірина Бабич, Ніна
Гречко і Марина Білько). Вони розповіли про проблеми якості і стабільності білих і рожевих столових вин і шляхи
їх вирішення для підвищення якості
продукції.
Зацікавили слухачів і стендові доповіді, в яких розглядались результати
комплексних досліджень вин Шабського теруара для виробництва вин
КНП (контрольованого найменування
за походженням) і особливості виробництва винопродукції в Закарпатті з
можливістю безвідходних технологій.
Всього у роботі наукового форуму
взяли участь понад 120 учасників. За
матеріалами конференції підготовлений до видання збірник тез доповідей.

«Як новітні технології, інновації та
соціальні медіа можуть змінити світ
на краще» – саме з такою назвою у
Київському національному університеті імені Тараса Шевченка відбувся
форум «Social Good Summit» Програми розвитку Організації Об’єднаних
Націй (ПРООН). На заході, в якому
взяли участь провідні представники
наукових кіл, бізнесу, громадського
суспільства, органів державної влади, студенти, ІТ-спеціалісти і молоді
дослідники від Малої академії наук,
обговорювали передовий досвід,
технології та інноваційні ідеї, які
допоможуть перетворити виклики
сьогодення на можливості для зростання, розвитку та прогресу людства.
Відкрив форум проректор з науково-педагогічної роботи КНУ імені
Тараса Шевченка, кандидат філологічних наук, професор Петро Бех, який
привітав присутніх, зазначивши, що
радий усіх бачити на цьому заході і
сподівається, що форум буде інформативним.
Директор ПРООН в Україні Янтомас
Хімстра у своєму виступі окреслив три
напрями, в яких працює Програма
розвитку ООН. Перший – це відновлення країни після війни, зокрема
Донбасу: ремонт шкіл, лікарень тощо.
Другий – домогтися більшої відповідальності уряду перед громадянами,
а для цього розміщувати на інтернетресурсах бюджет країни із зазначенням, на що витрачаються податки громадян. Третій – енергозбереження і
заощадження ресурсів.

ЗМІНИТИ СВІТ НА КРАЩЕ
Члени клубу «Geek workspace NUFT» презентували
свої наукові напрацювання на самміті Програми
розвитку ООН.
Слід зауважити, що Програма розвитку ООН є світовою організацією,
яка співпрацює зі 166 країнами світу,
допомагаючи їм знаходити власні
шляхи розв’язання глобальних і національних проблем людського розвитку.
Основна мета ПРООН в Україні – підтримка нашої країни на шляху сталого
людського розвитку, спрямованого на
досягнення заможної, демократичної
та сильної держави, в якій ніхто не
залишається осторонь і враховується
думка кожного.
У своєму виступі директор департаменту інноваційної діяльності Міністерства освіти і науки України Віктор
Шавлюк наголосив на необхідності
продукування в державі ідей, які
мають справді революційний, проривний характер
Першою під час форму була презентована інтерактивна карта будівель,
пошкоджених внаслідок конфлікту в
Донецькій і Луганській областях, зручність і доцільність користування якою
продемонстрував керівник громадської
організації Social Boost Денис Гурський.
Окрім того на самміті були представлені цікаві проекти, що вже мають
практичне втілення – ультразвукова

GPS для людей з вадами зору; проект
«CamTouch – інтерактивні поверхні у
кожний клас»; перший літальний електромобіль «Еко-гріг». Окрім зазначених були представлені ще близько 20
проектів.
Однак, особливу увагу привернув
виступ представників нашого універси т е т у, у ч а с н и к і в к л у б у « G e e k
workspace NUFT», аспіранта Євгена
Шаповалова та студента Романа
Тарасенка. Молоді науковці у доповіді
«Особливості впровадження інноваційних біогазових технологій на території України» висвітлили аспекти
впровадження інноваційних технологічних рішень у одній із найбільш перспективних галузей альтернативних
джерел енергетики на підприємствах
України. Запропоновані ними рішення
в області метанового бродіння й
демонстрація горіння біогазу, що була
здійснена під час виступу, надзвичайно зацікавили аудиторію. Завершивши виступ, наші молоді науковці
відповіли на питання аудиторії, яких
було досить багато, що пов’язано з
актуальністю теми, і це в загальному є
закономірним, виходячи із пріоритетів
розвитку ООН.

ВІДЗНАКА ДО СВЯТА
Уже стало доброю традицією, що
серед нагороджених і колектив Науково-технічної бібліотеки нашого університету. Цього року наші спеціалісти єдині з-поміж усіх українських бібліотек отримали Почесну відзнаку у
номінації «Бібліографічний посібник
року» за видання «Літопису дисертаційних робіт співробітників Націо нального університету харчових технологій 1934–2014», який вийшов
друком у двох томах наприкінці минулого року (упорядники – Н. Левченко,
І. Костина, Ю. Беседа).
Основні критерії оцінювання бібліографічної продукції з метою присудження почесної відзнаки «Бібліографічний посібник року»: актуальність і оригінальність тематики (проблематики), відповідність методики
складання посібника (структури,
принципів відбору матеріалу, засобів бібліографічної характеристики
документів, складу допоміжного
апарату тощо) цільовому та читацькому призначенню посібника та

якість поліграфічного оформлення.
Відповідне посвідчення буде вручене упорядникам посібника на щорічній
конференції Української бібліотечної
асоціації, а розгорнута рецензія на
посібник та відомості про його складачів опубліковані в засобах масової
інформації й спеціальному інформаційному листі УБА.
Нагадаємо, що минулого року зручний контент, наявність вичерпної інформації, насиченість матеріалами,
оперативність розміщення новинок,
коректна робота онлайнового електронного каталогу й постійний розвиток та вдосконалення принесли колективові, що працює над розробленням
та наповненням сайту, перше місце у
Всеукраїнському конкурсі бібліотечних Інтернет-сайтів у номінації
«Кращий сайт бібліотеки вищого
навчального закладу».
Вітаємо фахівців нашої бібліотеки
з черговим високим визнанням їх
роботи!
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З нагоди Всеукраїнського дня бібліотек, який святкується щорічно 30
вересня, Президія Української бібліотечної асоціації визначила переможців конкурсів та нагороджених
відзнаками Української бібліотечної
асоціації.

ЩЕДРІ НА ТАЛАНТ І ДОБРО
27 вересня відзначається Всесвітній день туризму. За доброю традицією студентська рада й кафедра
туристичного та готельного бізнесу факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу за підтримки
свого деканату зібрали наш колектив на святкування у внутрішньому дворі університету.
Другий рік поспіль День туризму
НУХТ відбувся у подвійному форматі –
свята й благодійного заходу – факультети збирали кошти для українських
воїнів. Минулого року на них був придбаний дизельний генератор для бійців понтонно-мостового батальйону
А3290, а цього року всі внески будуть
спрямовані на протезування поранених солдат.
Цього річ наші «туристи» влаштували справжню подорож навколо світу,
адже кожний факультет обрав країну,
звичаї, традиції, костюми, пісні, танці,
страви якої презентував протягом
свята.
Факультет технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів створив справжній баварський
колорит із гамбургерами, смаженими
ковбасками й традиційними для Німеччини напоями.
Зелень безмежних просторів Ірландії навіяв виступ факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв.

Грузинське весілля зі справжнім
тамадою представив факультет біотехнології, технології цукру та водопідготовки.
Суворі кубинські революціонери з
факультету інженерної механіки та
пакувальної техніки розповіли про
традиції приготування м’ясних страв у
різних регіонах острова й пригощали
коктейлем «Куба лібре».
Витончені японки й справжні самураї факультету енергетики і енергоменеджменту цілком серйозно презентували шашличні традиції свинейсамураїв.
Стриманий Шерлок Холмс і доктор
Ватсон, який у поспіху забув вдягнути
штани, пригостили баскервильським
шашликом із задньої частини молодого Моріарті від факультету автоматизації і комп’ютерних систем.
Вибух кольорів, спеції, граційні дівчата у сарі – все вірно – це перше, що
спадає на думку, почувши назву Індія.
Саме цю загадкову й колоритну країну
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представив факультет обліку, фінансів
та підприємницької діяльності.
Про традиції святкування Дня подяки, Дня Колумба, звичку пити каву й
любов до стейків мовою «оригіналу»
розказали «туристи» факультету економіки і управління підприємством,
який запросив у подорож до США.
До різнобарв’я представлених країн
свою родзинку додав факультет технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи, презентувавши Іспанію – країну пристрасті і у музиці, і у
костюмах, і у стравах.
А факультет бродильних, консервних виробництв та екологічного контролю вніс не менш екзотичну нотку у
загальну палітру свята, познайомивши із Сомалі.
Не обійшлося свято без традиційних змагань зі спортивного туризму,
конкурсу туристичних стіннівок, квесту для студентів 1-го курсу «Пізнай
країну НУХТ», конкурсу шашликів між
факультетами, низки веселих змагань

між гостями свята, концертної програми, флеш-мобів й благодійного
аукціону. Також цього року студрада
факультету-організатора вперше провела конкурс на краще фото зі свята,
викладене в Інстаграм.
Всі факультети підійшли дуже творчо й надзвичайно креативно до
облаштування своїх туристичних містечок. А ще – наготували різноманітних частувань, а ті, хто пригощалися
смаколиками з усього світу, могли
натомість опустити до скриньок для
пожертв гроші у поміч нашим воїнам.
Приготували вони й лоти для благодійного аукціону. Завершуючи свято,
кошти, зібрані всіма факультетами,
склали разом і підрахували члени благодійного сектору студентської ради
університету. Їх виявилося понад 8
тисяч гривень, і всі вони будуть використані на придбання й виготовлення
протезів для бійців української армії,
поранених у ході АТО.
Весело й цікаво відбулися змагання
зі спортивного туризму – в’язання туристичних вузлів, подолання смуги перешкод, складання пазлів-карт областей України тощо. Переможцями у
цьому конкурсі стали:
1-е місце – команда факультету
енергетики і енергоменеджменту
2-е місце – команда факультету
бродильних, консервних виробництв
та екологічного контролю
3-е місце – команда факультету технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи
Нелегке випробування випало на
долю першокурсників, які змагалися у
квесті «Пізнай країну НУХТ». Поки їх
факультети й гості свята розважалися, вони розгадували каверзні завдання організаторів й намагалися
випередити суперників, відшукавши
якнайшвидше всі станції. Цього року
«першачки» факультету технології
оздоровчих продуктів і харчової експертизи встановили університетський
рекорд, здолавши дистанцію за 18
хвилин. Вони й посіли 1-е місце у квесті. Другими стала команда факультету
готельно-ресторанного та туристич-

ного бізнесу, а третє місце вибороли
першокурсники факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв.
«Солодкі» нагороди переможцям вручила завідувач кафедри туристичного
та готельного бізнесу Дарія Басюк.
До кінця тривала інтрига щодо
переможців конкурсу шашликів. У
цьому році організатори запропонували учасникам не лише приготувати
й цікаво подати свої страви, а ще й
виконати веселу туристичну пісню.
Тож переможців обирали у номінаціях
«Найкраще виконання пісні», «Найкраща подача шашлику», «Найкраще
приготування шашлику», а також
визначили команду, яка виборола
перше місце. При цьому оцінювалися
оригінальність, відповідність заявленій тематиці, художнє оформлення й
смакові якості.
У нелегкій боротьбі переможцями
цього конкурсу стали:
«Найкраще виконання пісні» – команда факультету бродильних, консервних
виробництв і екологічного контролю,
яка написала авторську пісню піратів й
драйвово виконала її а-капельно;
«Найкраща подача шашлику» –
команда факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи, що підготувала ціле шоу з гітарами, пристрасними іспанськими танцями й веселою конячкою;
«Найкраще приготування шашлику»
– команда факультету автоматизації і
комп’ютерних систем, яка використала свій таємний рецепт, присмачивши
його неабиякою долею гумору;
1-е місце й Кубок переможця дістався команді факультету біотехнології, технології цукру і водопідготовки,
що вміло поєднала грузинський колорит, смакові якості страви й артистизм
презентації.
Варто відзначити групи підтримки,
що гаряче вболівали і за свої факультети, й підбадьорювали конкурентів із
інших й свій гарний настрій передавали оточуючим.
Святкування завершилося, а отримане задоволення залишиться з усіма
ще надовго!
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МИ ПИШАЄМОСЯ
22-го вересня у Києві відбувся щорічний конкурс краси "Міс Україна",
переможницею якого стала студентка другого курсу факультету
обліку, фінансів та підприємницької діяльності нашого університету
Крістіна Столока.
Всього за титул найкрасивішої і
право представляти Україну на найпрестижнішому міжнародному конкурсі краси «Міс світу» боролися 25 дівчат
різного віку з усіх регіонів нашої країни.
До фіналу конкурсу пройшли 6 із них.
Національний конкурс «Міс Україна»
проводиться щорічно, починаючи з
1991 року, й за свою 25-річну історію
став стартовим майданчиком для
багатьох українок, які досягли успіху
завдяки не тільки перемозі, але і участі в ньому.
Щорічно, Оргкомітет конкурсу проводить кастинги у всіх куточках
України для того, щоб знайти найдостойніших учасниць і професійно підготувати кожну з них для участі у феє-

ричному фінальному шоу. Згідно з
міжнародними вимогами конкурсу
«Міс світу» учасниць відбирають за
зовнішніми даними, внутрішньою красою, а також життєвою позицією і
прагненнями.
Оцінює красунь авторитетне журі,
до складу якого входять представники
конкурсу «Міс світу», світові «зірки», а
також найавторитетніші представники
культури і мистецтва України.
Нагадаємо, що новообрана «Міс
Україна» навесні цього року стала
першою віце-міс та «Міс глядацьких
симпатій» нашого університету.
Щиро вітаємо Крістіну з перемогою
й бажаємо успіху на всесвітньому конкурсі у Китаї!

Наш університет славиться своєю
збірною по футзалу, що з року в рік
виборює найвищі нагороди на змаганнях усіх рівнів. Тепер до заслуженої слави, що завоювали наші
юнаки, додалося й досягнення дівчат, які стали першими в історії
України володарками Суперкубку
України з футзалу серед жіночих
команд.
Вирішальна гра за Суперкубок відбулася у спорткомплексі Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут»
Цьогорічний Суперкубок – перший в
історії українського жіночого футзалу.
До цього часу з різних причин він не
проводився. За традицією, у матчі за
Суперкубок взяли участь переможець
чемпіонату України з футзалу та володар кубка України. Так, як минулого
сезону ці обидва трофеї завоювала
одна команда – «Біличанка-НПУ», – то
її суперником у суперкубковій грі став
срібний призер чемпіонату, команда
«ІМС-НУХТ».
Перед грою відбулася церемонія
відкриття, під час якої команди на поле
вивели дітки з центру «Місто щасливих
дітей», з яким тісно співпрацює
факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності (ОФПД) нашого
університету. Ця малеча, позбавлена
батьківського піклування, спостерігала
за грою до самого фінального свистка,
а також діти отримали приємні подарунки від президента «ІМС-НУХТ»
Андрія Білоуса. Підтримати наших студенток на цю важливу гру прийшли
проректор Віктор Сташейко, декан
факультету ОФПД Олег Шеремет,
викладачі кафедри фізичного виховання та численна студентська торсида.

Обидві команди продемонстрували
якісну гру, яка була насичена запалом,
емоціями та прагненням до перемоги.
Загалом спортсменки обох команд
показали неймовірно динамічну гру, зі
злагодженими комбінаціями, тонкими
тактичними ходами, що подарувало глядачам справжнє футзальне видовище.
Неможливо не відзначити палку підтримку наших вболівальників, які протягом усієї гри мотивували дівчат на перемогу. І наша команда не підвела своїх
вірних фанів, перемігши у цій надважкій
грі свого іменитого суперника з рахунком 2-1. Варто відзначити студентку
факультету ОФПД Вікторію Сагайдачну,
воротаря команди «ІМС-НУХТ», яка,
продемонструвавши блискучу реакцію
та майстерність, неодноразово рятувала свою команду від неминучих голів.
Отже, команда «IMС-НУХТ», здобувши важливу перемогу, вперше завоювала цей надпрестижний трофей.
А тим часом юнацька збірна продовжила свою тріумфальну ходу й взяла
участь у Всеукраїнських студентських
іграх «Неоуніверсіада-2015» (Універсіада України з неолімпійських видів
спорту серед студентів), що проводилася відповідно до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих і
спортивних заходів Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України на 2015
рік із метою стимулювання розвитку
фізичної культури та спорту у вищих
навчальних закладах, підготовки збірних команд і спортсменів до міжнародних змагань.

10

www.nuft.edu.ua — №6 (1133), жовтень 2015 Р. — ПРОМІНЬ

ІСТОРИЧНІ ПЕРЕМОГИ
І-й та ІІ-й етапи змагання наша збірна подолала без перешкод. Фінальні
змагання «Неоуніверсіади-2015» відбулися 25 вересня 2015 року на базі
Національного університету фізичного виховання і спорту України.
У півфінальному матчі наші футзалісти зустрічалися зі збірною НТУУ
«КПІ». Матч для нашої команди видався результативним. З рахунком 9:2
збірна команда НУХТ без надмірних
зусиль здолала суперника та вийшла
до фіналу, де зустрілась зі збірною
командою Запорізького національного університету. Фінальна гра видалась непростою, але майстерність
наших студентів принесла перемогу з
рахунком 4:2.

Вітаємо наші збірні! Щиро бажаємо нашим чемпіонам ще багато
гучних, яскравих та незаперечних
перемог!

ЮВІЛЕЄМ!
ЗЗ ЮВІЛЕЄМ!
З 60-річчям вітання приймають
Юрій Володимирович Осауленко,
доцент кафедри інженерної і комп’ютерної графіки
Галина Петрівна Дмитровська,
провідний науковий співробітник
Науково-дослідної частини
Лариса Яківна Бондарева, старший лаборант кафедри фінансів
Віктор Іванович Дикий, навчальний майстер кафедри технічної механіки і пакувальної техніки

Прийшов чарівний жовтень – із
мінливою погодою, примхливим
сонцем, що рідко з’являється на
небосхилі, прозорим повітрям, яке аж
бринить і останніми теплими днями.
Ми щиро вітаємо тих членів нашого
колективу, хто святкує свої ювілеї у
цей прекрасний осінній місяць.
Ганна Леонідівна Невмержицька,
прибиральниця студмістечка
Надія Григорівна Шорнюк, прибиральниця студмістечка
50 років виповнюється
Олені Петрівні Лукіянік, завідувачу навчальної лабораторії кафедри
безпеки життєдіяльності
Наталії Миколаївні Грегірчак, в.о.
декана факультету біотехнології, технології цукру та водопідготовки

ЦІННИЙ ДОСВІД

Наталія Науменко,
професор кафедри українознавства

У травні 2015 року в готелі Hilton
Kyiv відбувся творчий професійний
конкурс, де студенти нашого університету презентували свої інноваційні
ідеї. За результатами участі у заході
однією з переможців конкурсу стала
студентка 3 курсу напряму підготовки
«Туризм» Анастасія Рябенька. За
рішенням керівництва мережі Hilton
Worldwide, Анастасії була надана
можливість із 21 серпня по 3 вересня
2015 року пройти стажування у різних
департаментах готелю Hilton Batumi
(Грузія): Front office, Reservations,
Food&Beverage (Restaurant Pelion,
Nephele Sky Bar, Tandila Lobby Cafе,
Kitchen, Banqueting, Room Service),
Reservations.
Після завершення стажування студентка отримала відповідний сертифікат від готелю Hilton Batumi та супровідний лист до цього сертифікату.
Повернувшись до університету,
Анастасія поділилася враженнями:
«Після гостинної зустрічі та поселення, стажування розпочалось із загальної екскурсії по чудовому готелю на
березі Чорного моря, де я змогла на
власні очі побачити всю інфраструктуру даного закладу розміщення, дізналася про асортимент послуг, познайомилася зі співробітниками та ключовим персоналом, а також пройшла
тренінг із техніки безпеки.
Стажування у кожному департаменті
готелю розпочиналось з ознайомлення з основною метою, а також головними обов’язками департаменту.
За час стажування отримала багато
нової важливої інформацію щодо специфіки роботи кожного відділу готелю, побачила як працює 5-ти зірковий
заклад розміщення «з середини».
Працівники намагалися якнайбільше
розказати та показати на практиці всі
нюанси й тонкощі роботи готелю.
Вдалося поєднувати роботу з відпочинком, познайомитися з чудовим
грузинським
курортним
містом
Батумі, деякими звичаями та традиціями.
Дуже вдячна мережі готелів Hilton
за надану можливість такого стажування та неоціненний досвід, який
допоможе мені в майбутньому».
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ОСТАННЄ ЛІТНЄ СОНЦЕ НАД УМАННЮ
26 вересня 2015 року відбулася вже
третя захоплива екскурсія співробітників
НУХТ мальовничими місцями України.
Цього разу дорога наша лежала до Умані
– міста, відомого з давніх легенд і переказів про гайдамаків та козаків, із писемних творів Тараса Шевченка та Миколи
Бажана, а для декого – і з дитячих, іще
шкільних або студентських спогадів.
Перетнути кордон Черкащини – для
багатьох звична річ, але атмосфера
перетину екватора панувала в салоні
екскурсійного автобуса. Відчувалося, що
доведеться і скупатися в котрійсь із околишніх річок – чи то в Росі, чи то в Уманці,
на честь якої названо древнє місто; але
погода стояла настільки пронизливо
літня, що хотілося просто зануритися в
небо. Так ми і зробили – Уманським парком «Софіївка» цього разу ішли знизу
вгору, починаючи від фонтана «Змія» до
чотирьох ромбічних клумб із чорнобривцями, квітами, що також, за словами
незмінного екскурсовода Тамари Василівни, нещодавно відзначали своє,
особливе свято – День чорнобривця.
Кажуть, що на Воздвиження востаннє по-літньому гріє сонце. Може, воно
так і є. Декілька тижнів тому в Інтернеті
пройшло повідомлення, що восьмого
вересня над Нью-Йорком бачили

подвійну веселку, – невідомо, що сказали б автори новин, якби побачили
подвійну веселку не десь у небі, а
посеред ставка, у фонтані «Змія», що її
враз обступила ціла юрба допитливих
із фотоапаратами! Особливо ж красивим було видовище, коли попри фонтан пропливали то лебеді, то човни з
туристами, – їх умить оточувала сяйна
аура, і збоку важко було зрозуміти: чи
то лебідь, чи то човен…
Сьогоднішню екскурсію було визначено як природознавчу. Не так говорилося вже про пам’ятки історії та культури, хоча й про них було що сказати та
послухати; більше йшлося про красу
природи, яка породила не лише такий
парк, один із найбільших у Європі, а й
силу-силенну оповідей та віршів…
Осінні кришталеві далі,
Багряне полум’я лісів, —
Немов поет вірші невдалі
З розчарування запалив...
А вітер дерево колише.
Зима устелить снігом двір —
Тоді поет вірші запише
На білий сніг, мов на папір.

Інститут післядипломної освіти НУХТ
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— Доцента (0,5 посади) кафедри економіки, обліку та фінансів.
— Старшого викладача кафедри економіки, обліку
та фінансів.
— Доцента (0,5 посади) кафедри виробництва
цукру та сахаридів.
— Старшого викладача кафедри хлібопекарського
та кондитерського виробництв.
— Доцента кафедри біотехнології.

— Завідувача кафедри агротехнологій та екологічної безпеки.
— Доцента кафедри агротехнологій та екологічної
безпеки.
Вимоги до претендентів: науковий ступінь доктора або кандидата наук, стаж
викладання у вищих навчальних закладах
3-4 рівня акредитації не менше 3 років.

Термін подання заяв – один місяць
від дня опублікування оголошення.
Документи подавати за адресою:
03190, м. Київ, 190, вул. Естонська 8-а,
ІПДО НУХТ, кімната 413.
Контактні телефони:
(044) 449-12-33, (044) 449-08-30.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— по кафедрі автоматизації процесів управління: доцента (кандидата технічних наук);
— по кафедрі аналітичної хімії: асистента;
— по кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства: завідувача
кафедри (кандидата технічних наук), доцента (кандидата технічних наук);
— по кафедрі біохімії та екологічного контролю: завідувача кафедри (кандидата технічних наук); доцента (кандидата хімічних наук);
— по кафедрі ділової іноземної мови та міжнародної комунікації: викладача
1,5 посади;
— по кафедрі економіки і права: професора 0,5 посади (доктора історичних
наук), старшого викладача;
— по кафедрі економічної теорії: доцента (кандидата економічних наук),
старшого викладача;
— по кафедрі експертизи харчових продуктів: завідувача кафедри (кандидата технічних наук), асистента;
— по кафедрі електропостачання і енергоменеджменту: професор (кандидата технічних наук);
— по кафедрі загальної і неорганічної хімії: старшого викладача, асистента;
— по кафедрі інженерної і комп'ютерної графіки: завідувача кафедри (кандидата технічних наук), доцента 1,5 посади (кандидатів технічних наук);
старшого викладача 1,25 посади;
— по кафедрі іноземних мов професійного спрямування: викладача 2,0
посади;
— по кафедрі інтегрованих автоматизованих систем управління: доцента
0,25 посади (кандидата технічних наук), асистента 0,5 посади;
— по кафедрі інформаційних систем: асистента;
— по кафедрі маркетингу: старшого викладача 2,0 посади;
— по кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв:
доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук);
— по кафедрі менеджменту: завідувача кафедри (доктора економічних
наук), доцента (кандидата економічних наук), старшого викладача 0,5
посади (кандидата економічних наук); старшого викладача 3,0 посади,
асистента 1,25 посади;
— по кафедрі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та логістики:
доцента 2,0 посади (кандидатів економічних наук), асистента;
— по кафедрі міжнародної економіки: доцента 0,75 посади (кандидата економічних наук);
— по кафедрі обліку і аудиту: доцента (кандидата економічних наук);
— по кафедрі органічної хімії: завідувача кафедри (кандидата хімічних
наук);
— по кафедрі процесів і апаратів харчових виробництв: завідувача кафедри (доктора технічних наук);
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— по кафедрі теплоенергетики та холодильної техніки: доцента (кандидата
технічних наук);
— по кафедрі технічної механіки і пакувально техніки: старшого викладача
(кандидата технічних наук), старшого викладача;
— по кафедрі технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів: завідувача кафедри (кандидата біологічних наук);
— по кафедрі технології м яса і м ясних продуктів: доцента (кандидата технічних наук);
— по кафедрі технології оздоровчих продуктів: асистента 0,25 посади;
— по кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів: асистента 0,25 посади;
— по кафедрі технології цукру і підготовки води: завідувача кафедри
(доктора технічних наук), доцента 0,75 посади (кандидата технічних
наук), старшого викладача (кандидата технічних наук);
— по кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій
проектування: доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук);
— по кафедрі туристичного та готельного бізнесу: доцента (кандидата економічних наук), доцента (кандидат географічних наук), доцента (кандидата фізико-математичних наук), старшого викладача 2,0 посади;
— по кафедрі управління персоналом та економіки праці: старшого викладача (кандидата економічних наук), старшого викладача;
— по кафедрі фізичного виховання: викладача 3,0 посади;
— по кафедри фінансів: професора (доктора економічних наук), професора
0,5 посади (кандидата економічних наук), доцента (кандидата економічних наук), старшого викладача;
— по факультету біотехнології, технології цукру та водопідготовки: декана
(кандидата технічних наук);
— по факультету економіки і управління підприємством: декана (кандидата
економічних наук).
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі
документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу освіту,
наукові ступені і вчені звання, список друкованих праць і
винаходів, завірені у встановленому порядку.
Термін подачі документів на конкурс – протягом місяця від дати оголошення конкурсу.
Документи надсилати на адресу:
01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68
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