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3 листопада відбулося планове
засідання вченої ради університету. Вже стало доброю традицією на
засіданнях відзначати кращих працівників та вручати атестати й дипломи про присвоєння вчених звань
і наукових ступенів.
Не була порушена традиція і цього
разу. Ректор університету Анатолій
Українець вручив:
– нагрудний знак «Подяка ректора»
Наталії Грегірчак;
– нагрудний знак «Ветеран НУХТ»
Людмилі Черних;
– дипломи кандидата наук (європейського зразка) Ніні Дрокіній, Ірині
Соколовській, Віктору Струніну.
Також члени вченої ради привітали
своїх колег, що відсвяткували дні
народження між засіданнями, прослухали інформацію щодо підсумків конкурсу «Кращий науково-педагогічний
працівник університету 2014-2015
навчального року».Далі вчена рада
працювала відповідно до порядку денного. Слово взяла вчений секретар
Надія Волощенко, яка представила
кадрові питання. Присутні заслухали
інформацію щодо претендентів на
заміщення вакантних посад й задали їм
свої питання. З кадрових питань також
виступили й взяли участь у обговоренні: ректор університету Анатолій
Українець,
перший
проректор
Володимир Яровий, проректор Віктор
Сташейко, завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських
виробів Володимир Ковбаса, доцент
кафедри фізичної і колоїдної хімії
Світлана Бондаренко, старший науковий співробітник відділу молочних продуктів і дитячого харчування Інституту
продовольства Національної академії
аграрних наук України Тетяна Рудакова
й старший науковий співробітник відділу маслоробства цієї ж установи
Оксана Боднарчук. Підсумки таємного
голосування підвела голова лічильної
комісії, завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності та
логістики Ольга Пєтухова.
Потім про виконання умов контракту
у зв’язку із закінченням терміну його
дії звітувала директор Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму НУХТ Віра Кузнєцова.
Призначити Віру Іванівну виконуючою
обов’язки директора навчального
закладу до проведення конкурсу
запропонував ректор університету
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У НАПРУЖЕНОМУ РИТМІ
Анатолій Українець. Вчена рада одноголосно підтримала цю пропозицію.
Про підготовку університету до осіннє-зимового періоду 2015-2016 н.р.
доповів проректор з соціально-побутових питань Віктор Сташейко. Активну участь у обговоренні даного
питання взяли: завідувач кафедри
органічної хімії Сергій Шульга, завідувач кафедри туристичного та готельного бізнесу Дарія Басюк. Ректор університету запропонував скористатися можливістю й взяти участь у програмі Уряду України щодо утеплення
фасадів із метою економного використання енергоносіїв.
Важливою складовою навчального
процесу будь-якого українського
вишу наразі є академічна мобільність.
Не виключення й наш університет, де
розширенню діапазону програм подвійних дипломів і програм двох дипломів надається значна увага. З аналізом стану імплементації таких програм виступив проректор з міжнародних зв’язків та інтеграції Ярослав Засядько. Також він доповів про стан підготовки до проведення на базі університету 8-го Центральноєвропейського конгресу з харчової науки
CEFood 2016 та розповів про англомовні проекти, що працюють в університеті – для викладачів (де вони за
рахунок університету вивчають англійську мову) й студентів (де викладання
всіх дисциплін, починаючи з першого
курсу, ведеться виключно англійською
мовою). Висвітлені питання спонукали
до виступів також першого проректора Володимира Ярового, завідувача
кафедри ділової іноземної мови та
міжнародної комунікації Галину Черед-

ниченко й завідувача кафедри туристичного та готельного бізнесу Дарію
Басюк. Від ректора Анатолія Українця
надійшла пропозиція – проінформувати всіх студентів і викладачів про можливість стати учасником програми
безоплатного вивчення англійської
мови від носіїв мови, започаткованої
київським мером Віталієм Кличком.
На завершення своєї роботи вчена
рада традиційно розглянула низку
поточних питань – структурні зміни в
університеті та відокремлених структурних підрозділах і затвердження
спеціалізацій підготовки «Спеціалістів» і «Магістрів». Відтепер усі відокремлені структурні підрозділи І-ІІ рівнів
акредитації навчально-наукового комплексу університету отримали статус
коледжів. Змінена назва кафедри
фізичної та колоїдної хімії відповідно
до акредитованої на базі цієї кафедри
спеціальності. З метою приведення у
відповідність до положень чинного
Закону України «Про вищу освіту» ліквідована кафедра політології і соціології з переведенням дисциплін і викладачів на інші кафедри, а магістерські
програми відповідатимуть діючому
законодавству. Питання надання грифів вченої ради підручнику та довіднику, підготовленим до друку, було вирішено доопрацювати й представити на
іншому засіданні. З поточних питань
виступили перший проректор Володимир Яровий, проректор з науковопедагогічної та виховної роботи
Лариса Арсеньєва, завідувач кафедри
автоматизації та інтелектуальних систем керування Анатолій Ладанюк, завідувач кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Людмила Пешук.
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СВЯТКУВАТИ В АЛЬМА МАТЕР – ГАРНА ТРАДИЦІЯ
16 жовтня в нашому університеті
знову зібралися керівники й
співробітники підприємств харчової
та переробної промисловості,
представники уряду, законодавчої
гілки влади, галузевих асоціацій. За
традицією, що склалася впродовж
років, харчовики України святкують
своє професійне свято в Альма
матер більшості із них.
Свої вітання харчовикам надіслали
Президент України Петро Порошенко,
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман, Прем’єр-міністр
України Арсеній Яценюк, міністр аграрної політики та продовольства
України Олексій Павленко.
В урочистостях з нагоди свята взяли
участь перший заступник міністра
аграрної політики та продовольства
України Ярослав Краснопольський,
голова підкомітету з питань ціноутворення та розвитку зовнішньоекономічної діяльності в агропромисловому

2D! – БУТИ!
Наш університет – активний
учасник інноваційних освітніх процесів, тож із року в рік зростає кількість партнерських програм із
закордонними вишами, що започатковуються у нашому навчальному закладі й успішно працюють.
21 жовтня до нашого університету
завітали представники Вищої Школи
Менеджменту Охорони Праці в Катовіцах (Польща) – заступник декана технічного факультету Яцек Пагева, помічник канцлера Клавдія Тирала та директор «SOWARD INTERNATIONAL GROUP»
Юрій Маслак. Гості зустрілися з проректором університету з міжнародних
зв’язків та інтеграції Ярославом
Засядьком та поспілкувалися з магістрантами різних спеціальностей.
У ході зустрічі зі студентами польські
фахівці презентували програму двох
дипломів (2D!), що вже працює між
нашими навчальними закладами.
Вони ґрунтовно розповіли про умови

комплексі Комітету Верховної Ради
України з питань аграрної політики та
земельних відносин, народний депутат України Сергій Хлань.
Подяку Прем’єр-міністра України і
дипломи Міністерства агропромислової політики кращим працівникам
галузі вручив перший заступник міністра Ярослав Краснопольський. Приємно, що й тут традиція не була порушена й серед нагороджених фахівці
нашого університету – ректор
Анатолій Українець та ще двадцять сім
викладачіві і науковців.

Зі щирими привітаннями до працівників галузі звернулися завідувач
кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування нашого університету Анатолій Ладанюк і випускниця нашого університету, генеральний директор Української галузевої
компанії з виробництва пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод
ПрАТ «Укрпиво» Галина Коренькова.
Завершилися урочистості святковим концертом, підготовленим студентами нашого університету.

участі у ній, перспективах, які з’являються у учасників програми.
Нагадаємо, що реалізація проекту
двох дипломів відбуватиметься за спеціальностями «Менеджмент організацій і адміністрування» та «Туризмознавство» (наш університет) з одержанням
дипломів ОКР «магістр» українського
державного зразка і європейського
закладу вищого рівня акредитації зі
споріднених спеціальностей «Міжнародне управління» та «Туристичний
менеджмент» (Вища Школа Менеджменту Охорони Праці, Польща). Крім
того, учасниками програми можуть
стати студенти, що навчаються на
факультетах інженерної механіки та
пакувальної техніки, енергетики і енергоменеджменту, автоматизації і комп’ютерних систем. Зокрема, були
досягнуті домовленості щодо започаткування навчальних магістерських програм у галузі енергетичного менеджменту, екології теплової генерації,
менеджменту та обслуговування холодильного фреонового обладнання.
Пропонують польські партнери і
навчання у мовних школах. Саме з

такого короткострокового навчання
нещодавно повернулися наші студенти факультетів готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, енергетики і енергоменеджменту та економіки і
управління підприємством, сповнені
позитивних вражень і готовності продовжувати навчання вже за своїм
фахом.
Учасники зустрічі отримали вичерпні відповіді на свої питання, зокрема
щодо умов навчання, захисту дипломних проектів, проживання, вартості
участі у програмі. Сподіваємося, що
проект 2D! слугуватиме дієвим засобом євроінтеграції наших випускників.
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ідповідно до Положення про проведення конкурсу кращих із кращих визначали за результатами
навчально-методичної й наукової роботи, взявши до уваги оцінювання відкритого заняття та результати анкетування
студентів.
На першому етапі конкурсу були
визначені 23 кращих науково-педагогічних працівника з 11 факультетів університету, серед них - 7 професорів,
10 доцентів, 3 старших викладачі та 3
асистенти.
На підставі вагомості здобутків кожного викладача та за результатами відкритого голосування членів конкурсної
комісії університету переможцями
цьогорічного конкурсу визнані:
у категорії «кращий професор»
1-е місце – професор кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів
Василь Миколайович Пасічний (11966
балів);
2-е місце – професор кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Антонелла Миколаївна
Дорохович (8750 балів);
3-е місце – професор кафедри
українознавства Наталія Валентинівна
Науменко (4670 балів)
у категорії «кращий доцент»
1-е місце – доцент кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління Віктор Михайлович Сідлецький
(4717 балів);
2-е місце – доцент кафедри біотехнології і мікробіології Оксана Ігорівна
Скроцька (4518 балів).
3-е місце – доцент кафедри економіки підприємства Ірина Віталіївна
Новойтенко (2758 балів)
у категорії «кращий старший
викладач, асистент»
1-е місце – старший викладач кафедри менеджменту ЗЕД та логістики
Оксана Валеріївна Шереметинська
(1796 балів);
2-е місце – асистент кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Дмитро Миколайович Люлька (1749
балів);
3-е місце – асистент кафедри технології м’яса і м’ясних продуктів Ольга
Анатоліївна Чернюшок (1078 балів)
Познайомимо читача з переможцями ближче.

В

В а с и л ь
Миколайович
Пасічний закінчив із відзнакою
факультет технології м’ясо-молочних виробництв
нашого навчального закладу за
спеціальністю
«Технологія м’яса і м’ясних продуктів».
Пов’язавши своє життя з Альма матер,
фахівець пройшов шлях від інженера
НІР КТІХП до професора кафедри тех-
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КРАЩІ З КРАЩИХ
Щороку в нашому університеті відбувається конкурс на
звання кращого науково-педагогічного працівника. В останні
дні жовтня конкурсна комісія визначала кращих викладачів
нашого університету 2014/2015 навчального року.
нології м’яса і м’ясних продуктів. Свого
часу отримував іменну стипендію Президента України для молодих учених.
Має досвід роботи і на підприємствах –
за сумісництвом працював на посадах
технолога та головного технолога
м’ясопереробного виробництва ТОВ
«Оптима».
Захистив кандидатську дисертацію
«Удосконалення технології комбінованих варених ковбас заданого хімічного складу» і докторську – «Теорія варіаційного моделювання якості м’ясних та м’ясомістких продуктів».
У науковому доробку переможця
конкурсу понад 500 наукових і науково-методичних праць, 98 охоронних
документів, із яких 15 патентів України
на винахід. Він – розробник більше 60
нормативних документів на харчові
продукти і продукти для харчової промисловості. Викладацьку діяльність
пов’язує з плідною науковою роботою
і має високий авторитет і серед колег,
і серед студентів.
Антонеллу
Миколаївну
Дорохович без
п е р е бі л ь ш е н н я
можна назвати
надбанням нашого університету.
Визнаний фахівець
віддала
йому понад 50
років життя. Закінчивши Московський
технологічний інститут харчової промисловості, й отримавши досвід
роботи на виробництві, Антонелла
Миколаївна обрала для навчання в
аспірантурі саме наш виш, де у 1968
році під керівництвом професора
А.О.Міхєлєва захистила дисертацію
на здобуття ступеня кандидата технічних наук. У 1988 році вона захистила дисертацію на здобуття ступеня
доктора технічних наук.
Антонелла Миколаївна підготувала
19 кандидатів та двох докторів технічних наук. І нині вона не збавляє обертів – активно і плідно займається
наукою, під її крилом готуються до
захисту дисертацій 5 аспірантів і
докторант Юлія Камбулова.
За результатами широкомасштабного комплексу досліджень опубліковано 510 наукових праць, 125 автор-

ських свідоцтв і патентів засвідчують
вагомий доробок професора.
На її навчальних посібниках, випущених одноосібно та у співавторстві,
навчалось і буде навчатися не одне
покоління фахівців. А на підході ще
один підручник – «Оптимізація технологічних процесів галузі (кондитерське виробництво)».
За видатні наукові здобутки, високий професіоналізм лише за останнє
десятиріччя Антонелла Миколаївна
нагороджена грамотами Державного
департаменту інтелектуальної власності, Міністерства освіти і науки
України, Мінагрополітики, нагрудними знаками «За наукові досягнення»,
«Творець» Державного департаменту
інтелектуальної власності.
Н а т а л і я
Валентинівна
Науменко закохана у українську
та
зарубіжну
поезію ХХ – ХХІ
століть, у сфері її
зацікавлень – віршознавство, компаративні дослідження, проблеми літературної майстерності й сучасної української та
зарубіжної культури, методика викладання української мови, культурологічні аспекти здорового способу життя.
Переможниця конкурсу здобула
вищу освіту за спеціальністю «Культурологія (теорія, історія літератури
та компаративістика)» у Націо нальному
університеті
«КиєвоМогилянська Академія», а як науковець шліфувалася в аспірантурі НУХТ.
Результатом став захист дисертації
«Символіка в образній структурі
української новелістики кінця ХІХ –
початку ХХ століть». Всього за кілька
років потому науковець здолала найвищий щабель, захистивши докторську дисертацію «Генеза і шляхи розвитку українського верлібру кінця ХІХ
– початку ХХІ століть».
Наталія Валентинівна – автор понад
200 наукових і методичних праць, й
тільки нарощує темп. Щира зацікавленість оточуючим світом й наукова
допитливість – відмінні риси шанованого професора.
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В і к т о р
Михайлович
Сідлецький закінчив наш університет за спеціальністю «Комп’ютерноінтегровані технологічні процеси та
виробництва».
Працював за спеціальністю на ВАТ «Шамраївський цукровий завод», де брав участь у розробленні системи керування паровими котлами
ТЕЦ на мікропроцесорних контролерах
Schneider Electric. У подальшій роботі в
університеті також продовжував брати
участь у модернізації дифузійного та
сокоочисного відділення цього заводу.
У 2009 році захистив дисертацію на
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук. Колеги оцінюють
Віктора Михайловича як висококваліфікованого спеціаліста, який багато
уваги приділяє розвитку матеріальнотехнічної бази кафедри (саме він очолив модернізацію лабораторії автоматичного керування), а студенти відзначають, що він – вимогливий викладач.
Доцент Сідлецький – співавтор 1
підручника та 1 навчального посібника, має 37 публікацій та 1 патент.
Переможець конкурсу – відповідальний за наукову роботу факультету
автоматизації і комп’ютерних систем,
керівник наукового студентського гуртка, активно проводить профорієнтаційну роботу на кафедрі інтегрованих
автоматизованих систем управління.
О к с а н а
І г о р і в н а
Скроцька у 2002 р.
закінчила з відзнакою наш університет за спеціальністю «Біо технологія», й з
2005 р. працює на
кафедрі біотехнології і мікробіології, де сформувалася
як талановитий викладач. О.І. Скроцька веде активну не тільки викладацьку,
але й наукову діяльність. Кандидатську дисертацію успішно захистила у
2008 р. З 2014 р. очолює студентський
науковий гурток «BIOTECH».
Наукові здобутки Оксани Ігорівни оцінені на найвищому державному рівні.
Вона –лауреат Премії Верховної Ради
України молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та
науково-технічних розробок за 2011 рік.
Рідний університет також не залишив
без уваги вагомий педагогічний, науковий і творчий доробок О.І. Скроцької,
нагородивши у 2014 році Подякою.
Особливої відзнаки заслуговує стиль
її викладання, що характеризується
інтерактивністю, постійною взаємодією зі студентами. Педагогічну діяльність Оксани Ігорівни відрізняє пози-

тивний і творчий підхід до занять, що
дозволяє забезпечувати високий ступінь зацікавленості студентів.
О.І. Скроцька удосконалює свої професійні якості і щиро ділиться творчими здобутками. Вона є співавтором
підручника «Технологія пробіотиків»,
чотирьох конспектів лекцій та близько
60 друкованих праць, у тому числі в
іноземних виданнях.
Будучи оптимістом по життю, Оксана
Ігорівна завжди радить студентам ставити
перед собою найсміливіші і найвизначніші
цілі, шлях до яких лежить через постійний
саморозвиток і самовдосконалення.
І р и н а
Віталіївна
Новойтенко здобула вищу освіту у
нашому університеті за спеціальністю «Економіка
підприємства»
(спеціалізація
«Економіка і право»). Кандидатську дисертацію захистила у 2008 р. Працює у системі вищої
освіти 10 років. Автор та співавтор 49
публікацій. Викладає навчальні дисципліни «Економіка підприємства»,
«Основи підприємницької діяльності»,
«Міжнародні стандарти забезпечення
безпеки підприємства». Захоплюється
живописом, подорожами, плаванням.
О к с а н а
Валеріївна
Шереметинська
свій шлях до науки розпочала ще
у Науково-природничому ліцеї
№ 145. Далі було
навчання в нашому університеті, в
тому числі й у аспірантурі. З 2003 року
працює на кафедрі менеджменту ЗЕД,
де зарекомендувала себе як сумлінний
педагог, що викладає на достатньо
високому професійному рівні. Нині
Оксана Валеріївна – провідний фахівець із питань митної справи та очолює
відповідний напрямок на кафедрі.
Крім викладацької і наукової роботи
О.В. Шереметинська бере активну
участь у громадській роботі, саме до
неї звертаються студенти з питань
організації практичного навчання.
У вільний час ця мила, тендітна жінка
полюбляє виготовляти вироби за технікою «декупаж».
Д м и т р о
Миколайович
Люлька закінчив
із відзнакою механічний факультет нашого вишу,
отримавши диплом магістра за
спеціальністю
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«Обладнання переробних і харчових
виробництв». За часів студентства був
переможцем ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з «Обладнання
переробних і харчових виробництв».
Здобув другу вищу освіту в НУХТ,
отримавши в січні 2004 р. диплом за
спеціальністю «Економіка підприємства».
У червні 2014 р. успішно захистив
дисертаційну роботу. Має досвід
роботи на виробництві – працював на
посаді інженера-конструктора ТОВ
«Фірма Дифузія», де займався розробленням та впровадженням екстракторів бурякоцукрового виробництва. З листопада 2007 р. працює в
Альма матер.
Співавтор понад 150 наукових
праць, має 43 патенти на винаходи і
корисні моделі України. Багато часу
Дмитро Миколайович приділяє розвитку наукових здібностей студентів –
готує їх до участі в ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з
«Обладнання переробних і харчових
виробництв», Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних
наук. Його зусилля принесли у минулому навчальному році призові місця
двом студентам.
О л ь г а
Анатоліївна
Чернюшок має
дві вищі освіти
– за спеціальностями «Тех нологія зберігання, консервування
та
п е р е р о б к и
молока» і «Облік і аудит».
Практичний досвід здобула працюючи технологом молочної продукції
(начальником цеху морозива) на АТЗТ
«Обухівський молочний завод». Потім
без відриву від виробництва продовжила навчання в аспірантурі НУХТ. З
вересня 2011 року працює на кафедрі
технології м’яса і м’ясних продуктів.
Ольга Анатоліївна співавтор 61
наукової праці, має 9 патентів України
на корисну модель та на винахід. Два
навчальні роки поспіль визнавалася
кращим куратором академічної групи
на кафедрі й на факультеті технології
м’ясо-молочних і парфумерно-косметичних продуктів.
У червні 2015 р. захистила кандидатську дисертацію. Викладач активно долучається до суспільного життя
університету, постійно працює над
підвищенням наукового і професійного рівня.
Вітаємо переможців конкурсу!
Бажаємо міцного здоров’я, творчих злетів, подальших успіхів та
нових перемог!
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ьогодні, коли людство потребує
не лише забезпечення харчовими продуктами, але й опікується
їх якістю й корисністю, є вже достатньо інформації щодо дослідження
якості зерна, борошна, хлібобулочних
виробів за допомогою новітніх приладів. Проте, навіть із цими даними, відповіді на питання – які прилади допоможуть у виробництві якісного борошна і смачного хліба – немає. Тож
зусилля науковців і виробничників різних країн спрямовані на її пошук.
Не останнє місце займають дослідження якості й розроблення технологій та методик її забезпечення в роботі науковців нашого навчального закладу. Для досягнення найбільшого
ефекту вони користуються досвідом і
напрацюваннями провідних установ і
компаній світу, залучають їх до співпраці й спільних пошуків відповідей на
нагальні питання сучасності.

С

У ЦЕНТРІ УВАГИ – ЯКІСТЬ
У рамках такого партнерства, 21 жовтня на базі Проблемної науково-дослідної лабораторії нашого університету
представники фірми «Brabender»
(Німеччина) провели семінар «Практичне застосування фаринографа:
отримання якості кінцевої продукції та
стабілізація технологічних процесів».
Участь у ньому, крім фахівців кафедр
технології хлібопекарських і кондитерських виробів та технології зберігання і
переробки зерна нашого університету,
взяли представники «Укрхлібпром»,
ТОВ «УСП «ХК «Кулінічівський», ПАТ
«Київхліб», ТОВ «Добродія Фудз», ТОВ
«УК Продукт 2000», Апк-інфо, ПрАТ
«Компанiя Ензим», науковці Одеської
національної академії харчових технологій, Полтавського університету економіки і торгівлі та Донецького універ-

ситету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського (Кривий Ріг).
На семінарі в процесі презентації,
дискусії та практичного здійснення
дослідження якості борошна були
знайдені відповіді на важливі питання
виробничників і науковців. Та робота
над забезпеченням якості кінцевої
продукції триває.
Нагадаємо, що компанія
«Brabender®GmbH&Co. KG», заснована Карлом Вільгельмом Брабендером
у 1923 році, є провідною компанією з
розроблення, виробництва та продажу приладів і обладнання для вимірювання якості й фізичних властивостей
матеріалів у всіх площинах досліджень, розробок і промислового виробництва в хімічній і харчовій галузях
по всьому світу.

НОВІ ІДЕЇ ДЛЯ СТРАХОВОЇ РЕКЛАМИ
Креативність і постійний пошук
чогось нового і незвичного задля
забезпечення самореалізації і гідного місця в професійному світі
стали нормою для нашої молоді.
Саме такий стиль життя притаманний магістрам спеціальності «Фінанси і кредит», які організували та
провели Перший фестиваль страхової реклами в НУХТ під керівництвом професора Лади Шірінян.
У ретельно продуманому сценарії
було враховано все. Яна Розіна підготувала змістовну доповідь про сутність і види реклами у страхуванні.
Олександр Рябуха і Руслан Трокоз
зібрали інформацію про вартість реклами на різних носіях і прорахували
рекламний бюджет страхової компанії. Інша команда відвідала офіси відомих страхових компаній і познайомила присутніх із рекламними буклетами
та іншими друкованими носіями, що
пропонують різні види страхових
послуг залежно від смаків споживачів.
Але найбільш цікавою частиною дійства стали ролики і презентації власного
виробництва, що вражали своїм гумором, інноваційністю, творчістю, глибоким соціальним наповненням. Тому
компетентному журі, до складу якого
увійшли завідувач кафедри, професор
Тамара Говорушко, професор Лада
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Шірінян, доценти Інна Ситник, Олена
Гнатенко, старший викладач Світлана
Еш, асистент Михайло Арич і запрошені представники страхової компанії
«Скайд» Оксана Мерзла і Світлана
Говорушко, було нелегко обрати кращих і розподілити подарунки. До
слова, страхова компанія «Скайд»
виділила призовий фонд для переможців, а колектив кафедри фінансів
приготував солодкі призи від вітчизняного виробника.
Залежно від номінації всі учасники
події отримали нагороди. Але перше
місце і грошова премія одноголосно
були присуджені Анастасії Мурлик,

Катерині Рог, Аліні Іщенко і Віталію
Кіндінову, що презентували фільм
власного виробництва від студії
«Квадрат 95» про актуальність і необхідність довгострокового накопичувального страхування на випадок
вступу до шлюбу. Ця ж команда зачепила болючу і важливу для суспільства
проблему – страхування на випадок
онкозахворювань.
Тож вітаємо переможців і дякуємо
всім учасникам за подарований позитив, хороший настрій та чекаємо на
нові цікаві ідеї й рішення.
Т. Говорушко,
завідувач кафедри фінансів
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аукова спільнота України,
Білорусі, Молдови зібралася на
це масштабне зібрання, щоб
скоординувати свої зусилля й зусилля
фахівців і бізнесових структур у рішенні проблем теплопостачання і ефективного використання енергоресурсів
на найближчу перспективу.
Відмінною рисою форуму є те, що
його учасники представили не просто
теоретичні доповіді, але дослідження,
що мають практичні результати, конкретні пропозиції з новим підходом до
вдосконалення систем теплопостачання і ефективного використання
енергоресурсів у комунальній енергетиці і промисловості, включаючи техніко-економічну оцінку проектів.
Розпочав роботу форуму проректор
нашого університету, професор Олександр Бессараб, який від імені ректорату привітав науковців і побажав їм
плідної роботи, а також коротко розповів про наш навчальний заклад.
Пленарне засідання відкрив академік Національної академії наук України, тричі лауреат Державної премії
в галузі науки і техніки, заслужений
діяч науки і техніки, директор Інституту технічної теплофізики (ІТТФ) НАН
України, професор Анатолій Долінський, який представив доповідь «Геотермальна енергетика і енергетична
безпека України». Ґрунтовно розкривши перспективи й економічний ефект
від використання геотермальних джерел енергії, академік закликав присутніх і, зокрема, студентів працювати на
користь народу й тим самим слугувати розвитку нашої держави.
Цікаве дослідження щодо способів
енергозбереження при сушінні термолабільних матеріалів представили
професор кафедри технології консер-
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НА КОРИСТЬ НАРОДУ
20-23 жовтня в університеті працювала IX Міжнародна конференція
«Проблеми промислової теплотехніки», організована спільно з Інститутом
технічної теплофізики НАН України за сприяння Державної агенції з
енергоефективності і енергозбереження України, Міністерства
регіонального розвитку, будівництва і житлово-комунального господарства
України, Міністерства енергетики і вугільної промисловості України.
вування нашого університету Олександр Бессараб і член-кореспондент
НАН України, заступник директора
ІТТФ НАНУ Юрій Снєжкін. У рамках цієї
наукової роботи були розроблені сухі
пайки для гарячого харчування військових й успішно апробовані у зоні
АТО. Пропоновані науковцями розробки дають можливість заощадити
1 млрд. метрів кубічних газу.
Форум працював три дні, впродовж
яких провідні науковці нашого університету, ІТТФ НАНУ, Інституту гідромеханіки НАНУ, Інституту загальної енергетики НАНУ, Інституту вугільних енерготехнологій НАНУ, Інституту газу
НАНУ, Інституту кібернетики імені
В.М.Глушкова НАНУ, ДП «Науково-технічний центр новітніх технологій
НАНУ», ДП «Укрметртестстандарт»,
ДП «КБ «Південне» (м. Дніпро пет ровськ), Інституту тепломасообмі н у ім. О.В. Ликова НАН Білорусі
(м. Мінськ), Національного технічного
університету України «Київський політехнічний інститут», Інституту холоду,
кріо технологій і екоенергетики
(м. Одеса), НТУ «ХПІ», Одеського національного політехнічного університету, ННУ (м. Миколаїв), ПрАТ «Сумське
НВО», Технічного університету Мол до ви (м. Кишинів) та багатьох інших
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наукових і виробничих структур розглянули низку нагальних питань.
Зокрема, у рамках конференції працювали секції: «Фундаментальні дослідження тепломасообміну і гідрогазодинаміки», «Сучасні технології комунальної і промислової теплоенергетики», «Вимірювання, контроль, діагностика, метрологія і автоматизація в
теплоенергетиці», «Системні проблеми енергетики. Стратегія розвитку
теплоенергетики», «Енергоефективність будівель і їх системи кліматизації. Пасивні будівлі, будівлі типу «нуль
енергії». Проблеми термомодернізації», «Теплопостачання з використанням відновлювальних і альтернативних джерел енергії», «Енергоефективні технології. Технології сушіння. Технології дискретно-імпульсного вводу
енергії».
Загалом предметом жвавих наукових дискусій стали 170 масштабних
досліджень науковців України, Білорусі, Молдови.
Нагадаємо, що конференція вдруге
проводилася на базі нашого університету. Перше спільно організоване наукове
зібрання відбулося у жовтні 2013 року й
отримало широкий резонанс і схвальні
відгуки його учасників із різних країн.
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СВЯТО ВОКАЛУ, АРТИСТИЗМУ І ПАТРІОТИЗМУ
Уже стало доброю традицією в
нашому навчальному закладі у жовтні збиратися на загальноуніверситетський конкурс української пісні.
Не була порушена традиція і цього
року – 8 жовтня актова зала університету була знову заповнена вщент,
адже всі факультети прийшли аби підтримати своїх конкурсантів. А було їх
цього року двадцять:
1. Дмитро Валовин (факультет автоматизації і комп’ютерних систем, АКС)
з піснею «Україна»;
2. Надія Ніколенко (факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ГРТБ) виконала композицію
«Нашим Героям»;
3. Роман Катюха (факультет інженерної механіки та пакувальної техніки,
ІМПТ) співав «Я люблю Україну свою»;
4. Анастасія Чирко (факультет економіки і управління підприємством, ЕУП)
і пісня «Не питай»;
5. Оксана Багайлюк (факультет хлібопекарських і кондитерських виробництв, ХКВ) виконувала пісню
«Материнська любов»;
6. Анастасія Ярош (факультет технології оздоровчих продуктів і харчової
експертизи, ХЕТОП) з композицією
«Просто кохай»;
7. Владислав Лазебник (факультет
біотехнології, технології цукру та
водопідготовки, БТЦВ) з номером
«Обереги»;
8. Анастасія Долюк (факультет обліку,
фінансів та підприємницької діяльності, ОФПД) заспівала «Вербовая
дощечка»;
9. Ілля Зубаш (БТЦВ) виконав пісню
«Думаю»;
10. Марія Бащеванжи (ГРТБ) з композицією «Зозуля» Злати Огнєвич;
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11. Єлизавета Мілевська (БТЦВ) співала «Мальви»;
12. Інна Бочко (ХЕТОП) з піснею
«Місяць»;
13. Василь Федькович (факультет
енергетики і енергоменеджменту, ЕН)
виконав «Па-па»;
14. Валерія Пунтус (ЕУП) з композицією «Усміхнися»;
15. Анастасія Кушнір (ХЕТОП) представила пісню «Прошу неба і землі»;
16. Мілена Нерадович (АКС) підготувала композицію «Очі на піску»;
17. Діана Лисак (ГРТБ) презентувала
український варіант пісні Віктора Цой
«Зозуля»;
18. Соломія Чорна (факультет технології м’ясо-молочних і парфумернокосметичних продуктів, ТММПКП) із
запальною «Тече вода»;
19. Євген Амаріца (факультет бродильних, консервних виробництв та
екологічного контролю, БКВЕ) виконав «Я – України син»;
20. Марина Кабак (ОФПД) з піснею
«Країна моя».
Конкурсанти постаралися і підготували яскраві, вражаючі виступи з
малюванням піском, щемливим відеорядом, підтанцьовками, інструментальним супроводом і бек-вокалом,
оригінальними сценічними рішеннями.
Зазначимо, що більшість обраних конкурсантами пісень, були присвячені
Україні й героям, що відстоювали й відстоюють її незалежність й суверенітет.
Нелегка місія обрати кращих із кращих випала на долю журі, у складі: студентки нашого університету, співачки,
півфіналістки телевізійного проекту
«Народна зірка-4», учасниці шоу «Голос
країни», переможниці телевізійного шоу
«Співай як зірка» Ірини Островської;

автора і співака, фіналіста 5-го сезону
шоу «Х-Фактор» Владислава Улянича;
лауреата всеукраїнських і міжнародних
пісенних конкурсів, телеведучої Алли
Загинайко; акторки, співачки, заслуженої артистки України Астраї; солістки та
художнього керівника ансамблю народної музики «Дніпро», заслуженої артистки України Олени Кулик; керівника академічного вокально-хореографічного
колективу «Україночка», народного
артиста України Віталія Юхименка;
голови журі, народної артистки України
Валентини Степової.
Поки журі підраховувало бали та
визначало переможців, перед глядачами виступили володарки гран-прі
конкурсу минулих років – Ірина
Островська (2010), Катерина Осадча
(2014), Аліна Макуха (2009), Оксана
Дереновська (2012).
Професіонали дуже високо оцінили і
рівень організації конкурсу, і виступи
наших студентів – їх вокальні дані,
артистизм і патріотизм. А перемогли у
конкурсі ті, кому вдалося не лише
гарно виконати пісню, але й пропустити її через душу:
1-е місце посіли Ілля Зубаш (БТЦВ) і
Євген Амаріца (БКВЕ);
2-е місце розділили Владислав
Лазебник (БТЦВ) і Анастасія Долюк
(ОФПД);
3-е місце вибороли Анастасія Ярош
(ХЕТОП), Марія Бащеванжи (ГРТБ) і
Соломія Чорна (ТММПКП);
Зазначимо, що при підрахунку голосів
були присутні голова студради університету Віталій Чикезов і голова сектору
культурно-масової діяльності студради
університету Альона Васильченко.
Вітаємо переможців і дякуємо всім
учасникам за незабутнє свято!
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СЕКРЕТ УСПІХУ ЕЙЧАРА
Управлінці персоналом факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності вже другий рік
стають учасниками масштабного
івенту Human Capital Forum.
Під час цього заходу у виставковорозважальному комплексі «Nivki-hall»
тривав справжній інтелектуальний
марафон: на декількох майданчиках
одночасно у режимі нон-стоп відбулось із півсотні різнопланових зустрічей початківців із фахівцями HR-індустрії – директорами з персоналу, бізнес-тренерами, спеціалістами із внутрішніх комунікацій і сертифікованими
коучами. Спілкування з ними проходило у популярному нині інтерактивному
форматі HR-майстерень із акцентом
на найкращі практики компаній-лідерів.
Тематичні напрямки форуму вразили, мабуть, найбільш вибагливого
ейчара: фасилітація; нематеріальна
мотивація; story telling з «перших вуст»;
автоматизація HR-процесів; посилення лідерських компетенцій; психологія і
фізіологія праці; формування бренду
роботодавця; освітні проекти та eventпрограми (корпоративи, діловий туризм) HR-провайдерів.
Власне, за відгуками студентів у
top-list заходів Human Capital Forum
2015 потрапили:
– практикум з ораторського мистецтва і публічних виступів від театраль-
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ної актриси, вокалотерапевта і члена
Клубу професійних коучів України Інги
Кирилюк, яка навчила присутніх техніці постановки дихання та дикції, підбору «правильних» інтонацій, голосовим
«фішкам», що дозволяють вільно
володіти аудиторією, привертають
увагу співрозмовників у ділових переговорах і в особистому житті;
– курс конфліктології від менеджера
з розвитку персоналу ТОВ «Ferrero
Ukraine» Наталії Гофман, де студенти
спробували себе у змодельованих конфліктних ситуаціях по обидві сторони
конфлікту, розібрались у типових причинах їх появи в колективі, способах
вирішення і профілактики для досягнення цілей компанії, у тому числі з
використанням прийомів емоційних
маніпуляцій і психологічного айкідо;
–тренінг «Підбір персоналу на «око»
від Олени Нікольської, бізнес-інструктора компанії «NewRealGoal», на
якому ейчари-новачки відпрацьовували в міні-групах інструменти експресрекрутингу – фізіогноміку, діагностику
жестикуляцій і поз.
Не меншу зацікавленість викликали
також воркшопи «Зірки» в організації.
Як працювати зі складними співробітниками» (Тетяна Волинько, консультант компанії HR Технології), «Система
прямолінійного переконання. Понад
20 потужних мовних тригерів» (Олег

Шаргородський, директор агенції
«Shargo Consulting»), тренінг із саморегуляції «Антистрес. Здоров’я співробітників» (В’ячеслав Смірнов, засновник центру йоги та систем оздоровлення «Be Happy»).
Крім того, майбутні управлінці персоналом побували на презентації і мали
змогу одними із перших протестувати
демоверсію нового програмного продукту від компанії-розробника «PGGroup» – FeedbackService. Ця бюджетна платформа для організації дистанційного навчання (e-Learning) та оцінювання персоналу має зручний інтерфейс і потужний функціонал: з його
допомогою будь-яке підприємство
може створити повноцінний корпоративний портал з електронною базою
даних, форумами, блогами, стрічками
новин та їх RSS-розсилкою, соціальною
мережею.
Студенти набули корисні навички,
отримали приємні емоції та унікальну
можливість знайомства із провідними
експертами в галузі управління персоналом, які поділилися «інсайдерською»
інформацією про специфіку професії
та допомогли в опануванні інноваційних методів HR-менеджменту.
Ю.Гринюк,
старший викладач кафедри
управління персоналом
та економки праці
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Збірна команда нашого університету з черлідингу під
керівництвом викладача кафедри фізичного виховання
Марини Голян взяла участь у спортивному святі
Голосіївського району.

ВИДОВИЩНИЙ ВИСТУП
Натхненний, емоційний і видовищний виступ дівчат не
залишив байдужими численних глядачів і учасників свята,
що сприяло ствердженню високого спортивного іміджу
нашого навчального закладу.
А вже наступного дня в Києві на стадіоні імені Віктора
Баннікова вони мали честь відкривати фінальні змагання
чемпіонату України серед студентів із футболу в програмі ХІІ
літньої Універсіади України. Своїм яскравим виступом дівчата підтримали учасників змагань, створили теплу спортивну атмосферу.

21 жовтня завершилися змагання
з футболу (чоловіки), що проходили
в рамках ХІІ літньої Універсіади
України, учасниками яких була і
збірна команда нашого університету.
Відповідно до жеребкування наші
юнаки грали у ІV групі, до якої також
увійшли команди Хмельницького національного університету та Львівського державного університету фізичної культури. Змагання групи відбувалися на стадіоні Національного
технічного університету України «Київський політехнічний університет».
Спочатку наша команда грала з футболістами Хмельницького національного університету. У цьому матчі відзначився студент факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Ярослав Аксенов, який забив два
голи, а під кінець другого тайму з його
подачі студент факультету інженерної
механіки та пакувальної техніки
Микола Кібиш зробив остаточний рахунок матчу 3:0 на нашу користь.
Далі наші спортсмени зійшлися у
двобої з командою Львівського державного університету фізичної культури. Обидві команди переграли представників Хмельницького національного університету, тому цей матч був,
так би мовити, чвертьфіналом турніру.
Гра була напруженою й складною
для нашої команди, проте наші футбо-

ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА
лісти все ж здолали суперника. На 81-й
хвилині зустрічі студент факультету
біотехнології, технології цукру та
водопідготовки Микита Тменов вирішив не навішувати, а пробивати повз
стінку, яка складалася з одного гравця. Голкіпер відбив удар перед собою,
а студент факультету економіки і
управління підприємством Олег
Моршна був найспритнішим на добиванні – 1:0 й путівка до півфіналу у
футболістів нашої збірної.
Наступного дня в першому напівфіналі на стадіоні КНТЕУ наша команда
зустрілася з футболістами Національного університету "Львівська політехніка. Цього дня фортуна була на
боці львів’ян, матч закінчився з рахунком 3:2 на їх користь, а наші юнаки
стали бронзовими призерами ХІІ літньої Універсіади України з футболу.
Зауважимо, що відповідно до регламенту турніру у складі нашої збірної
мали право грати футболісти Національної академії внутрішніх справ,
які скористалися цією нагодою й
делегували до нашої збірної п’ятьох
гравців – Григорія Воробйова, Андрія
Грама, Олексія Семенюка, Олександра Савченка, Павла Гаєвського,
що гідно представили свій виш та
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допомогли здобути нашій команді
бронзові нагороди. Наші спортсмени
щиро вдячні тренеру збірної Національної академії внутрішніх справ
Сергію Бортніку за підтримку команди
протягом Універсіади.
Склад нашої команди: Антон Іванюта, Віталій Малимон, Євгеній Приймук
(факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності), Андрій Потапов, Олександр Семенов, Олег Моршна (факультет економіки і управління
підприємством), Микола Кібиш, Андрій Полещук, Олег Бондарчук, Руслан Савенко (факультет інженерної
механіки та пакувальної техніки), Ярослав Аксенов, Олег Мамай (факультет
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу), Єльдар Бодров (факультет
автоматизації і комп’ютерних систем),
Дмитро Сушков (факультет хлібопекарських і кондитерських виробництв), Микита Тменов (факультет
біотехнології, технології цукру та
водопідготовки). Тренер команди –
доцент кафедри фізичного виховання
Тарас Шпичка.
Вітаємо наших збірників із бронзою ХІІ літньої Універсіади України!
Дякуємо їм за цікаву і насичену гру,
волю до перемоги!
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Із 60-річчям вітання приймають

ВІТАЄМО!
Із першими приморозками до нас
прийшов листопад. У прозорому
повітрі кружляє останнє листя з
дерев, сонце все рідше радує нас
своєю появою на небосхилі. У такі
дні однаково приємно затишно
влаштуватись із книгою й чашкою
гарячого чаю, й прогулюватись
парком. Ми щиро вітаємо тих членів
нашого колективу, хто святкує свої
ювілеї цієї чудесної пори.

Наталія Олексіївна Артюхова, заступник
директора з фінансово-економічної роботи –
головний бухгалтер Коледжу ресторанного господарства НУХТ
Тетяна Степанівна Вишняк, швейцар господарського відділу
50-ліття святкують
Олена Генріхівна Шеріна, бухгалтер 2 категорії
бухгалтерії університету
Андрій Борисович Кушов, електромонтер
зв'язку 6 розряду служби головного енергетика
Міцного здоров’я, радості, успіхів й усіляких
гараздів бажає вам, дорогі ювіляри, наш колектив!

Інститут післядипломної освіти НУХТ
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— старшого викладача (0,75 ставки) кафедри економіки,
обліку та фінансів;
— професора кафедри виробництва цукру та сахаридів;
— старшого викладача (0,5 ставки) кафедри виробництва
цукру та сахаридів;
— завідувача кафедри хлібопекарського та кондитерського
виробництв;
— старшого викладача кафедри хлібопекарського та кондитерського виробництв;
— старшого викладача (0,75 ставки) кафедри переробки
м’яса та молока.

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, 449-08-30.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— по кафедрі аналітичної хімії: доцента (кандидата технічних наук);
— по кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства: професора (кандидата технічних наук), доцента (кандидата технічних наук);
— по кафедрі електропостачання і енергоменеджменту:
професора (кандидата технічних наук);
— по кафедрі загальної і неорганічної хімії: доцента (кандидата хімічних наук);
— по кафедрі інтегрованих автоматизованих систем управління: професора 0,5 посадового окладу (доктора технічних
наук);
— по кафедрі інформаційних систем: завідувача кафедри
(кандидата технічних наук), доцента (кандидата технічних
наук);
— по кафедрі обліку і аудиту: завідувача кафедри (кандидата економічних наук), професора (доктора економічних
наук);
— по кафедрі процесів і апаратів харчових виробництв: професора (кандидата технічних наук);
© «ПРОМІНЬ»
Газета
Національного університету
харчових технологій
№7 (1134), листопад 2015 р.
Заснована у жовтні 1968 р.
Наклад 200.
Зам. №
13/112015

Безкоштовно

— по кафедрі теплоенергетики та холодильної техніки: професора 0,5 посадового окладу (доктора технічних наук),
професора 2,0 посади (кандидатів технічних наук);
— по кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських
виробів: професора (доктора технічних наук);
— по кафедрі філософії: завідувача кафедри (доктора філософських наук), доцента (кандидата філософських наук);
— по Івано-Франківському коледжу ресторанного сервісу і
туризму: директора.
Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі
документи: заяву, особовий листок з обліку кадрів із фотокарткою, 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 оголошення конкурсу.
Документи надсилати на адресу:
01601, м. Київ – 33, вул. Володимирська, 68
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