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4.
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ɄɈɆɉɈɇȿɇɌȱȼ
ȱɁ
ɊɈɋɅɂɇɇɈȲ
ɋɂɊɈȼɂɇɂ ȼȱȻɊɈȿɄɋɌɊȺȽɍȼȺɇɇəɆ
2. ɎȱɁɂɄɈ-ɏȱɆȱɑɇȱ ɈɋɇɈȼɂ ɋȺɆɈɈɊȽȺɇȱɁȺɐȱȲ
ɇȺɇɈɋɌɊɍɄɌɍɊɂ ȼȿɊɒɄɈȼɈȽɈ ɆȺɋɅȺ
ȱ
ɆȺɋɅəɇɂɏ
ɉȺɋɌ
ɎɍɇɄɐȱɈɇȺɅɖɇɈȽɈ
ɉɊɂɁɇȺɑȿɇɇə Ɂ ɄɈɆɉɅȿɄɋɈɆ ɊɈɋɅɂɇɇɂɏ
ɆȱɄɊɈɇɍɌɊȱȯɇɌȱȼ
3. ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɇə ɇȺɍɄɈȼɂɏ ɈɋɇɈȼ ȼɂɅɍɑȿɇɇə
ɅȱɉȱȾȱȼ ȱ ȻȱɅɄȱȼ Ɂ ɈɅȱɃɇɈȲ ɋɂɊɈȼɂɇɂ ɌȺ
ɆȿɌɈȾȱȼ ɈɐȱɇɄɂ Ȳɏ əɄɈɋɌȱ

©ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏɈɋɇɈȼȼɂɅɍɑȿɇɇə
ɅȱɉȱȾȱȼȱȻȱɅɄȱȼɁɈɅȱɃɇɈȲɋɂɊɈȼɂɇɂ
ɌȺɆȿɌɈȾȱȼɈɐȱɇɄɂȲɏəɄɈɋɌȱª
ɞɯɧɩɪɨɮȱɜɚɧɨɜɋȼ

ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɇȼɑ-ɨɛɪɨɛɤɚɧɟɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶɞɨɡɦɿɧɢ
ɜɦɿɫɬɭɬɪɚɧɫ-ɿɡɨɦɟɪɿɜɠɢɪɧɢɯɤɢɫɥɨɬɬɚɧɟɜɩɥɢɜɚɽɧɚ
ɫɤɥɚɞɫɬɟɪɨɥɨɜɨʀɮɪɚɤɰɿʀɠɢɪɿɜ
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɨɳɨɩɨɬɭɠɧɿɫɬɶɇȼɑ-ɨɛɪɨɛɤɢɧɟɜɩɥɢɜɚɽɧɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɭɩɟɪɿɨɞɭ ɿɧɞɭɤɰɿʀ ɨɤɢɫɧɟɧɧɹɳɨɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɨ
ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɦɦɟɬɨɞɨɦɡɚɤɿɧɟɬɢɱɧɢɦɢɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɨɤɢɫɧɟɧɧɹ
ɉɿɞɿɛɪɚɧɨɤɨɦɩɥɟɤɫɩɪɢɪɨɞɧɢɯɚɧɬɢɨɤɫɢɞɚɧɬɿɜ ɩɪɨɩɨɥɿɫ
ɮɥɚɜɨɧɨʀɞɢ ɩɪɨɩɨɥɿɫɭ ɪɨɡɦɚɪɢɧ ɤɭɪɤɭɦɿɧɬɚ ɩɨɪɨɲɨɤ
ɬɿɥɚ ɝɪɢɛɚ ɑɚɝɚ ɞɥɹɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹɩɫɭɜɚɧɧɹɨɥɿɣ
ɩɟɪɟɜɿɪɟɧɨʀɯɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶɡɚɟɤɫɩɪɟɫ-ɦɟɬɨɞɢɤɨɸ
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ɇȺɍɄɈȼȱɁȺɋȺȾɂɈɉɌɂɆȱɁȺɐȱɃɇɈȽɈɋɂɇɌȿɁɍ
ɎɍɇɄɐȱɈɇȺɅɖɇɈ-ɆɈȾɍɅɖɇɈȲɋɌɊɍɄɌɍɊɂɆȺɒɂɇȾɅə
ɉȺɄɍȼȺɇɇəɏȺɊɑɈȼɂɏɉɊɈȾɍɄɌȱȼ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɞɬɧɩɪɨɮȽɚɜɜɚɈɆ

©ɊɈɁɊɈȻɅȿɇɇəɇȺɍɄɈȼɂɏɈɋɇɈȼȼɂɅɍɑȿɇɇə
ɅȱɉȱȾȱȼȱȻȱɅɄȱȼɁɈɅȱɃɇɈȲɋɂɊɈȼɂɇɂ
ɌȺɆȿɌɈȾȱȼɈɐȱɇɄɂȲɏəɄɈɋɌȱª
ɞɯɧɩɪɨɮȱɜɚɧɨɜɋȼ

ɋɬɚɬɬɿɭɠɭɪɧɚɥɚɯɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɛɚɡ
ɞɚɧɢɯ
 2;
ɋɬɚɬɬɿɭɠɭɪɧɚɥɚɯɳɨɜɤɥɸɱɟɧɿɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɧɚɭɤɨɜɢɯ
ɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɶɍɤɪɚʀɧɢ 4;
ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀɭɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣɬɟɡɚɯɞɨɩɨɜɿɞɟɣɬɚ
ɜɢɞɚɧɧɹɯɳɨɧɟɜɤɥɸɱɟɧɿɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɯɨɜɢɯ
ɜɢɞɚɧɶɍɤɪɚʀɧɢ 16;
ɆɨɧɨɝɪɚɮɿʀɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿɡɚɪɿɲɟɧɧɹɦȼɱɟɧɨʀɪɚɞɢȼɇɁ 
 1,
ɉɨɞɚɧɨɡɚɹɜɨɤɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹɩɚɬɟɧɬɭɍɤɪɚʀɧɢ 2.
Ɉɬɪɢɦɚɧɨɩɚɬɟɧɬɿɜ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ
 3.

• ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɿɜɡɚɽɦɨɡɜ¶ɹɡɤɢɦɿɠ
ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɹɦɢɯɚɪɱɨɜɨʀɩɪɨɞɭɤɰɿʀɬɚɩɚɪɚɦɟɬɪɚɦɢ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɩɚɤɭɜɚɧɧɹɿɪɨɛɨɱɢɯɨɪɝɚɧɿɜ
ɩɚɤɭɜɚɥɶɧɢɯɦɚɲɢɧ
•
ȼɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɨɦɟɬɨɞɪɨɡɪɨɛɤɢɝɪɚɮɚ
ɞɟɤɨɦɩɨɡɢɰɿʀɫɥɭɠɛɨɜɨʀɮɭɧɤɰɿʀɦɚɲɢɧɞɥɹ
ɩɚɤɭɜɚɧɧɹɯɚɪɱɨɜɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɳɨɞɚɥɨ
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ6$'6ɦɨɞɟɥɿɞɥɹ
ɩɚɤɭɜɚɥɶɧɢɯɦɚɲɢɧ
• Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɦɚɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣɦɟɬɨɞɨɩɢɫɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢ
ɦɚɲɢɧɞɥɹɩɚɤɭɜɚɧɧɹɯɚɪɱɨɜɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜɭ
ɫɩɨɠɢɜɱɭɬɚɪɭɳɨɽɬɟɨɪɟɬɢɱɧɢɦɩɿɞʉɪɭɧɬɹɦɞɥɹ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹɨɩɬɢɦɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨɫɢɧɬɟɡɭɬɚ
ɟɜɨɥɸɰɿɣɧɨɝɨɩɨɲɭɤɭɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɨɞɭɥɶɧɢɯ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɩɚɤɭɜɚɥɶɧɢɯɦɚɲɢɧ

ɇȺɍɄɈȼȱɁȺɋȺȾɂɈɉɌɂɆȱɁȺɐȱɃɇɈȽɈɋɂɇɌȿɁɍ
ɎɍɇɄɐȱɈɇȺɅɖɇɈ-ɆɈȾɍɅɖɇɈȲɋɌɊɍɄɌɍɊɂɆȺɒɂɇ
ȾɅəɉȺɄɍȼȺɇɇəɏȺɊɑɈȼɂɏɉɊɈȾɍɄɌȱȼ
ɤɟɪɿɜɧɢɤɞɬɧɩɪɨɮȽɚɜɜɚɈɆ

ɉɍȻɅȱɄȺɐȱȲ
• ɋɬɚɬɬɿɭɠɭɪɧɚɥɚɯɳɨɜɯɨɞɹɬɶɞɨɧɚɭɤɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ
ɛɚɡɞɚɧɢɯ– 3;
• ɋɬɚɬɬɿɭɠɭɪɧɚɥɚɯɳɨɜɤɥɸɱɟɧɿɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭ
ɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɶɍɤɪɚʀɧɢ– 16;
• - ɉɭɛɥɿɤɚɰɿʀɭɦɚɬɟɪɿɚɥɚɯɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣɬɟɡɚɯ
ɞɨɩɨɜɿɞɟɣɬɚɜɢɞɚɧɧɹɯɳɨɧɟɜɤɥɸɱɟɧɿɞɨɩɟɪɟɥɿɤɭ
ɧɚɭɤɨɜɢɯɮɚɯɨɜɢɯɜɢɞɚɧɶɍɤɪɚʀɧɢ– 16;
• - ɁɚɯɢɳɟɧɨɦɚɝɿɫɬɟɪɫɶɤɢɯɪɨɛɿɬɡɚɬɟɦɚɬɢɤɨɸɇȾɊ
– 2;- Ɉɬɪɢɦɚɧɨɩɚɬɟɧɬɿɜ ɫɜɿɞɨɰɬɜɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ
ɩɪɚɜɚ ɍɤɪɚʀɧɢ– 15;- ɉɨɞɚɧɨɡɚɹɜɨɤɧɚɨɬɪɢɦɚɧɧɹ
ɩɚɬɟɧɬɭɍɤɪɚʀɧɢ–5.

ɇȺɍɄɈȼȱɊɈɁɊɈȻɄɂ,
ɬɟɪɦɿɧɞɿʀɹɤɢɯɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹɭɪɨɰɿ
ɉɊɂɄɅȺȾɇȱȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə
4.

5.

ɇȺɍɄɈȼȱɊɈɁɊɈȻɄɂ,
ɬɟɪɦɿɧɞɿʀɹɤɢɯɩɪɨɞɨɜɠɭɽɬɶɫɹɭɪɨɰɿ
ɉɊɂɄɅȺȾɇȱȾɈɋɅȱȾɀȿɇɇə
Ɇɟɬɨɞɢ ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨʀ ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ
ɯɚɪɱɨɜɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ
ɡ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ
ɧɚɧɨɤɨɦɩɨɡɢɬɿɜ
2. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ
ɩɢɬɧɨʀ ɜɨɞɢ ɬɚ ɜɨɞɢ ɞɥɹ ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
Ɋɨɡɪɨɛɤɚɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɦ¶ɹɫɧɢɯ
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜɫɢɪɨɜɢɧɨɸɧɭɬɪɿɽɧɬɧɨ-ɚɞɟɤɜɚɬɧɢɯ
ɨɡɞɨɪɨɜɱɨ-ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɱɧɨɦɭɬɚɝɟɪɨɞɿɽɬɢɱɧɨɦɭ
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɸ
1.

Ɂɜɿɬɩɪɨɧɚɭɤɨɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɚ
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɤɚɞɪɿɜɜɢɳɨʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ
Ⱦɿɽɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɜɱɟɧɢɯɪɚɞ- 7

Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ
ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɨɳɚɞɧɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɟɪɟɪɨɛɤɢ ɬɨɩɿɧɚɦɛɭɪɚ ɡ ɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ ɬɚ ɿɧɝɪɟɞɿɽɧɬɿɜ ɞɥɹ
ɯɚɪɱɨɜɨʀ ɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɫɬɿ
Ɋɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɛɿɨɥɨɝɿɱɧɨ
ɚɤɬɢɜɧɢɯ ɯɚɪɱɨɜɢɯ ɞɨɛɚɜɨɤ ɬɚ ɰɟɥɸɥɨɡɜɦɿɫɧɢɯ
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ
ɡ
ɥɭɛ¶ɹɧɢɯ
ɤɭɥɶɬɭɪª

ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɢ- 32
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɿɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɢ- 16
ɍɪɨɰɿɜɿɞɤɪɢɬɨ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶɜɞɨɤɬɨɪɚɧɬɭɪɿ
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɫɬɶɜɚɫɩɿɪɚɧɬɭɪɿ
Ɋɨɡɲɢɪɟɧɨɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨʀɜɱɟɧɨʀɪɚɞɢ
Ⱦ

Ɂɜɿɬɩɪɨɧɚɭɤɨɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɤɚɞɪɿɜɜɢɳɨʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ

Ʉɿɥɶɤɿɫɬɶɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣɭ
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯɜɱɟɧɢɯɪɚɞɚɯɭɬɨɦɭɱɢɫɥɿ
ɞɨɤɬɨɪɫɶɤɢɯ

Ɂɜɿɬɩɪɨɧɚɭɤɨɜɭɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶɬɚɩɿɞɝɨɬɨɜɤɭɤɚɞɪɿɜɜɢɳɨʀɤɜɚɥɿɮɿɤɚɰɿʀ

ɉȱȾȽɈɌɈȼɄȺɇȺɍɄɈȼɂɏɄȺȾɊȱȼ
ɇȺȼɑȺɇɇə
ȼȺɋɉȱɊȺɇɌɍɊȱɌȺȾɈɄɌɈɊȺɇɌɍɊȱ
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ВПЕВНЕНИЙ ПОСТУП ВПЕРЕД
«Промінь» продовжує знайомити з
відокремленими структурними підрозділами навчально-наукового комплексу «Національний університет
харчових технологій». Сьогодні розповідь про Кам'янець-Подільський
коледж харчової промисловості.
Свою історію структурний підрозділ
університету веде з 1961 року, коли
відповідно до Постанови Ради
Міністрів УРСР від 14 вересня 1961
року №1335 Київський технікум харчової промисловості був переведений
до міста Кам'янця-Подільського. У
технікумі вели підготовку студентів за
такими спеціальностями: технологія
консервування, технологія цукристих
речовин, хлібопекарське і кондитерське виробництво, бухгалтерський
облік, механізація обліку і обчислювальних робіт.
11 жовтня 1961 року у технікумі розпочались заняття.
Цікавою є історія будівлі, у якій розмістився навчальний заклад. З 1864
року у ній містилось жіноче училище
духовного відомства для дочок священнослужителів, в якому навчалось
200 вихованок. Училище готувало
викладачів для церковно-приходських
шкіл. Спочатку ця споруда відводилась для монастиря візиток, а згодом
її було викуплено для училища. 1885 –
1889 рр. будівництво було закінчено,
так що будівля значно розширилась. У
1928 році в цих приміщеннях знаходився гуртожиток хімічного технікуму,
а в 1930 році тут розмістили – на першому поверсі автодорожній технікум,
а на другому поверсі – гуртожиток
силікатного технікуму.
З 1993 року технікум отримав статус
коледжу і розпочав підготовку бакалаврів з харчової промисловості та
інженерії.

6

У 2001 році в навчальному корпусі
коледжу був відкритий навчальноконсультаційний центр Національного
університету харчових технологій
(нині - Кам’янець-Подільський регіональний навчально-науковий центр).
Випускники коледжу – бакалаври і
молодші спеціалісти отримали можливість продовжувати навчання заочно.
2005 рік став знаковим для навчального закладу – він приєднався до
структури Національного університету
харчових технологій.
Нині в коледжі ведеться навчання на
денній та заочній формі зі спеціальностей
«Бухгалтерський
облік»,
«Фінанси і кредит», «Економіка підприємства», «Виробництво харчової
продукції», «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів», «Експлуатація та
ремонт обладнання харчових виробництв», «Консервування», «Обслуговування програмних систем і комплексів». Тут готуються технологи і
механіки, програмісти і бухгалтери,
економісти і фінансисти для підприємств
харчової
промисловості
України.
Одним із найважливіших напрямів
діяльності коледжу є систематична
робота з поліпшення якості підготовки
фахівців. Її методологічні і методичні
аспекти узгоджуються педагогічною і
науково-методичною радами коледжу
і роботою циклових комісій, яких в
коледжі нараховується дев’ять.
Циклова комісія економічних
дисциплін є провідною при підготовці молодших спеціалістів економічного відділення. Концепція її діяльності
полягає в підготовці нового покоління
фахівців відповідно до Закону України
«Про вищу освіту», програми «Освіта
ХХІ століття» на базі сучасних стандартів освіти.

В комісії економічних дисциплін
працюють 12 викладачів, які спрямовують свою діяльність на удосконалення навчального процесу на основі
новітніх педагогічних технологій для
підготовки високоосвічених, конкурентоспроможних фахівців.
Циклова комісія живе цікавим і
насиченим життям: працюють гуртки «Юний бухгалтер», «Економіст»,
«Реві зор»; проводяться брейнринги та КВК, зустрічі з фахівцями
підприємств міста. Це дає змогу
виховати не лише вправного фахівця, а й творчу особистість.
Циклова комісія інформаційних
технологій – наймолодший підрозділ
коледжу, створена у серпні 2004 року
як така, що виокремилась із циклової
комісії фізико-математичних дисциплін в зв'язку із відкриттям в коледжі
спеціальності 5 .080406 «Експлуатація
систем обробки інформації та прийняття рішень».
У Складі випускної циклової комісії 7
викладачів. З першого дня її існування
комісію очолювала Валентина Петрівна Форкун.
Циклова комісія механічних дисциплін була створена у 1976 році.
Головна мета роботи циклової комісії
полягає у підвищенні якості знань студентів шляхом розроблення та впровадження ефективних методів навчальної та виховної роботи. Першим
керівником комісії був Микола
Микитович Прокопенко.
Циклова комісія суспільних дисциплін розпочала роботу 23 жовтня
1961 року. Проходили роки, змінювалися покоління викладачів комісії, але
незмінним залишався високий творчий
потенціал колективу. Педагогічна майстерність – це риса, властива кожному
викладачу комісії. Вони постійно генерують нові ідеї, поповнюють скарбницю
наукових та методичних розробок,

www.nuft.edu.ua — №1 (1119), лютий 2014 Р. — ПРОМІНЬ

Національному університету харчових технологій – 130 років
спрямовують свої зусилля на виховання самодостатньої людини з активною
позицією, свідомого громадянина, відповідального за долю своєї Батьківщини, а також формують загальнолюдські цінності.
Циклова комісія технологічних
дисциплін працює в коледжі з 1967
року. Її робота спрямована на: підвищення педагогічної компетентності,
майстерності та творчості викладачів
комісії; посилення уваги до методичного забезпечення навчально-виховного
процесу; підвищення інтересу студентів до вивчення фахових дисциплін;
стимулюванням творчого самовдосконалення студентської молоді.
Циклова комісія фізико-математичних дисциплін створена в липні
1944 року. Протягом всього періоду
свого існування комісія працює над
підготовкою нового покоління спеціалістів, які поряд з отриманням глибоких знань були б здатні до творчої
професійної діяльності, вміли не тільки виявляти проблеми, але й знаходити їх вирішення.
Головна мета роботи циклової комісії фізико-математичних дисциплін
полягає в підвищенні успішності студентів та поліпшенні якості підготовки
спеціалістів, здатних у нових соціально-економічних умовах вирішувати
питання різноманітної складності.
Циклова комісія фізичного виховання опікується популяризацією
фізичної культури й спорту серед студентів, залученням широких мас студентів до регулярних занять спортом,
сприянням їх духовному та фізичному
розвитку і виявленням кращих спортсменів. З цією метою у коледжі щорічно проводяться спартакіади з легкої
атлетики, кросу, баскетболу, волейболу, футболу, настільного тенісу. Також
проводяться різноманітні спортивномасові заходи, військове свято “Нумо, хлопці”.
Викладачі комісії ставлять перед
собою завдання: збереження і зміцнення здоров'я студентів, сприяння правильному формуванню організму, під-

тримання високої працездатності протягом усього періоду навчання; виховання та вдосконалення моральних,
вольових і фізичних якостей: витривалості, сили, швидкості; сприяння в створенні передумов для оволодіння різноманітними професійно-прикладними
руховими навичками. У своїй діяльності
педагоги використовують такі інноваційні технології, як психолого-педагогічний
експеримент, впровадження елементів
гри, змагання при проведенні занять.
Циклова комісія філологічних
дисциплін забезпечує викладання
української мови, української літератури, світової літератури, іноземної
мови, а також дисциплін “Українська
мова (за професійним спрямуванням)” та “Іноземна мова (за професійним спрямуванням)”.
Викладачі комісії забезпечують якісну
підготовку студентів, що передбачає
розвиток молодої людини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей,
створення умов для самовизначення,
самореалізації; розвиток різноманітних
видів компетенції: мовної (лінгвістичної), мовленнєвої, дискурсивно-стратегічної, соціолінгвістичної, соціокультурної, загально навчальної; розробляють
сучасні педагогічні технології особистісно-орієнтованого навчання та їх впровадження у навчально-виховний процес; виховують етнонаціональні, громадянські, загальнолюдські, особистісні
якості у громадян-патріотів України на
основі педагогік толерантності, миру,
діалогу культур, особистісно-орієнтованої освіти, сучасних методик.
Циклова комісія хімічних дисциплін працює з 1971 року. Свої функції
члени комісії здійснюють шляхом:
навчальної роботи, спрямованої на
вдосконалення змісту освіти та
навчання і виховання студентів; методичної роботи кожного викладача;
підвищення кваліфікаційного рівня
викладачів, застосування нових педагогічних технологій; вдосконалення
навчально-методичної бази та розроблення методичних рекомендацій із
використанням наочних посібників та
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технічних засобів; організації самостійної роботи студентів.
Колектив навчального закладу
постійно працює над вдосконаленням
навчально-виховного процесу, застосовуючи нові форми та методи навчання, які відповідають сучасним вимогам.
Серед майбутніх працівників харчової промисловості стали традиційними бесіди та диспути, різноманітні
конкурси, зустрічі з цікавими людьми,
фестивалі, декади циклових комісій,
тематичні вечори, вікторини, змагання на звання кращого спеціаліста.
Кабінети та лабораторії поповнюються наочними посібниками та
обладнанням, яке виготовляють студенти. Організація технічної творчості
– це велика праця викладачів, всього
колективу коледжу. Вмілими руками
студентів виготовляються моделі
потокових ліній, агрегатів машин, які
використовуються в навчальному
процесі. Регулярно проводяться
науково-практичні конференції, на
яких студенти доповідають про проведену дослідницьку та раціоналізаторську роботу на підприємствах.
Одним із пріоритетних напрямків
роботи колективу коледжу є виховна
робота, яка в коледжі здійснюється на
засадах демократизму, використання
виховного потенціалу студентського
самоврядування і спрямовується на
забезпечення гармонійного цілісного
розвитку особистості, здатної до самостійного мислення, суспільного вибору
та життєдіяльності в самостійному
житті. Через призму такого світосприйняття педагогічний колектив будує систему виховної роботи, вишуковує цікаві,
змістові, неординарні форми і методи.
Активно працює студентське самоврядування коледжу. Студенти – повноправні члени організації навчального
процесу та дозвілля.
Впроваджуючи у навчальний процес
сучасні ідеї європейської вищої освіти, педагоги коледжу формують високий професійний і культурний рівень
молодих фахівців, вибудовують майбутнє нашої держави.
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ЗАПОРУКА УСПІХУ
В умовах сучасного соціально-економічного середовища України
докорінно змінилися перспективи працевлаштування молодих
фахівців – випускників вищих навчальних закладів. Сьогодні не
достатньо отримати диплом із відзнакою чи додаток до нього з
високими оцінками за профільні предмети по своїй спеціальності.
Кожному випускникові також потрібно чітко розуміти сферу діяльності, в якій він міг би працювати, посади, на які може претендувати
та специфіку відбору певним роботодавцем нових працівників на
вільні вакансії. Важливо вміти правильно зарекомендувати себе та
здобуті протягом навчання у вищій школі знання, вміння та навички.
Працевлаштуванню студентів і випускників перешкоджає відсутність досвіду практичної діяльності, навиків пошуку роботи, спілкування з роботодавцями.
У той же час працевлаштування та адаптація випускників на ринку
праці є одним із найважливіших показників успішності роботи університету. Саме тому сектором практики та працевлаштування
нашого навчального закладу впроваджена багатовекторна програма сприяння працевлаштуванню випускників, яка включає різноманітні напрямки діяльності: від анкетування та моніторингу випускників, організації різних навчальних семінарів та тренінгів підвищення
навиків пошуку роботи, до тісної співпраці з провідними роботодавцями українського ринку та проведення ярмарків вакансій.
В межах програми розроблена база даних випускників НУХТ, яка
дозволяє автоматизувати роботу по сприянню працевлаштуванню,
а також підвищити ефективність цієї діяльності, забезпечити систематизацію великого обсягу інформації, відслідковувати тенденції на
ринку праці, співпрацювати з установами, які займаються працевлаштуванням населення, робити розсилки на електронні адреси
студентів з інформацією про нові вакансії, майбутні ярмарки вакансій та іншою корисною інформацією.
Програма також передбачає анкетування студентів. Для спрощення процедури анкетування наші фахівці створили електронну
версію анкети, яку можна заповнити на спеціальній Інтернет-сторінці www.nuft.com.ua. До електронної анкети вносяться дані випускників, які автоматично переносяться в Excel-таблицю. Це дозволяє
систематизувати результати анкетування та підготувати звіт, який
містить наступні дані:
– загальну кількість випускників, які взяли участь в анкетуванні та
кількість анкетованих по факультетах і групах;
– кількість позитивних і негативних відповідей на питання анкети
загалом та по окремих факультетах і групах.
Одним із основних напрямків роботи сектору практики та працевлаштування є підготовка до укладання договорів з підприємствами
відповідної галузі, асоціаціями та інституціями, як для проходження
практики, так і для подальшого працевлаштування.
Університетом вже укладені договори про співпрацю з такими
вагомими підприємствами та асоціаціями України: УКпВВП
«Укрвинпром», НАВМіМ «Укрм’ясо», ПАТ «Український центр обслуговування пасажирів на залізничному транспорті України», ПрАТ
«Молочний Альянс», ПАТ «АК «САТЕР», ПАТ «КИЇВЕНЕРГО», ТОВ
«Парфюмерно-косметична фабрика «АРОЗА», ПрАТ «Готельний
комплекс «Київ» та багатьма іншими.
Наступним важливим напрямком спільної роботи сектору практики та працевлаштування, керівництва випускових кафедр та керівників факультетів є постійна робота з розширення зв’язків із роботодавцями шляхом участі у виставках вакансій, семінарах, конференціях та інших заходах, які організовують провідні підприємства
галузі та наш університет.
У Національному університеті харчових технологій регулярно проводяться тренінги та семінари для студентів на такі актуальні теми:
– визначення і вдосконалення ділових якостей студентів, що сприяють успішній адаптації випускників на виробництві, їхній самооцінці;
– ознайомлення зі стратегією і методами пошуку роботи;
– проведення співбесід студентів із роботодавцями, правила
ділового спілкування;
– оформлення резюме та багато інших.
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Національному університету харчових технологій – 130 років
У 2013 році наші спеціалісти організували багато тренінгів з ефективного
пошуку роботи спільно з представниками різних підприємств України.
Одним із найяскравіших заходів став
майстер-клас «Ефективне резюме»
від компанії «СтафБанк». Також у рамках даного напрямку 9 грудня минулого року відбулися цікаві тренінги для
студентів випускних курсів на теми:
«Професійне резюме» та «Стресінтерв’ю».
Наступним дієвим способом надання студентам і випускникам інформації про можливе працевлаштування є
проведення презентацій організацій і
підприємств, з використанням відеороликів, мультимедійних презентацій
та іншого наглядного матеріалу.
Офіційні представники організацій
виступають перед студентами з
інформацією про історію створення і
розвитку організації, діяльності на
ринку праці, можливості проходження
практики студентами НУХТ та подальшого працевлаштування випускників.
У цьому напрямку проведені презентації для студентів різних курсів, переважно випускових, такими компаніями: Мережа ресторанів «СушиЯ», ПАТ
«Карлсберг
Україна»,
Компанія
«Сільпо», ПАТ «Сан ІнБев Україна» та
іншими.
Для студентів-випускників економічного факультету була проведена
презентація компанією «Метро Кеш
Енд Кері» під назвою «Стань керівником за три роки». Студентам було
запропоновано програму стажування
в динамічному та цікавому середовищі, перспективи кар’єрного росту відповідно до здібностей та здобутків у
різних відділах, конкурентоспроможну оплату. Програма триває три роки,
починається з травня та проходить у
більшості великих міст України.
Також, з 11 по 13 листопада минулого року для студентів-випускників 4-6
курсів була проведена екскурсія до
регіонального офісу ПриватБанку.
Програма заходу включала екскурсію
установою; тренінги від ТОП-менеджера компанії під назвою «Як правильно скласти резюме» та «Як успішно
пройти співбесіду»; презентацію компанії; огляд кар’єрних можливостей
компанії; запитання та пропозиції.
Не менш важливим напрямком університетської програми сприяння
працевлаштуванню випускників є
створення та впровадження спільних
освітніх проектів спільно з підприємствами, лідерами в своїй галузі. Цей
напрям дає студентам хороші можливості пошуку роботи, а роботодавцям
можливість знайти нові талановиті
кадри, провести моніторинг очікувань, побажань та проблем працевлаштування серед студентів та
ознайомити майбутніх співробітників
зі своїми вимогами.
Наприклад, у конкурсній програмі

«Набір випускників 2013 та молодих
спеціалістів» потужного підприємства
ТОВ «Дельта Вілмер СНД» спробували
свої сили студенти 4 спеціальностей
нашого університету. Після співбесіди у
супроводі завідувача сектору практики
та працевлаштування фахівцями підприємства було відібрано 3 наших студенти, яким запропонували стажування
за кордоном впродовж 6-9 місяців із
подальшим працевлаштуванням на
ТОВ «Дельта Вілмар СНД». Представники підприємства висловили
подяку за хорошу підготовку студентів.
Працівники сектору практики та
працевлаштування НУХТ також займаються залученням студентів різних
факультетів до участі в різних конференціях, виставках та ярмарках, спрямованих на працевлаштування молоді. Так, 14 листопада 2013 року студенти факультетів автоматизації і
комп’ютерних систем; обліку, фінансів
і підприємницької діяльності; економіки і менеджменту відвідали конференцію «День 1С: Кар’єра». Захід відбувся в рамках міжнародної спеціалізованої виставки «Освіта та кар’єра –
2013» у м. Києві в приміщенні Національного центру ділового та культурного співробітництва «Український дім».
Головною метою проведення конференції було інформування випускників технічних та економічних спеціальностей про перспективи роботи в
галузі інформаційних технологій та
залучення студентів старших курсів на
переддипломну (виробничу) практику
та стажування в провідних ІТ-компаніях
з подальшим працевлаштуванням.
8-9 жовтня 2013 року студенти змогли відвідати ярмарок вакансій, організований Центром працевлаштування
«Імпульс» у приміщенні Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка. Там найкращі студенти та випускники вишів могли особисто познайомитися з роботодавцями України та вакансіями, що вони пропонують. Лідери українського ринку:
Філіп Морріс Україна, Сан Ін Бев
Україна,
Mazars,
SmartGroup,
ЕВРОИЗОЛ, Softheme, SimCorp Ukraine,
СМК, ТОВ «Номінал Інжиніринг», ТОВ
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«СушиЯ», Мережа супермаркетів
«Сільпо» презентували свої компанії,
наявні вакансії та програми стажувань,
формували у відвідувачів бренд роботодавця. Студенти мали змогу вручити
своє резюме, дізнатися про вимоги до
кандидатів, записатися на співбесіду,
отримати корисну інформацію про
компанії, перспективи розвитку галузей бізнесу, тощо.
22 жовтня 2013 року відбувся відомий ярмарок вакансій під назвою
«День Кар’єри», на який студенти університету були запрошені заздалегідь.
День Кар`єри – це всеукраїнська виставка компаній-роботодавців, яка
покликана створити найкращі умови
для спілкування провідних роботодавців та студентів і молодих спеціалістів у
режимі реального часу. Організатором
виставки, що відбувається вже 10 років
поспіль, є GRS Україна – компанія, яка
об’єднала ряд проектів та ініціатив у
галузі кар’єрної освіти. Серед проектів
компанії найбільш відомими є кар’єрний портал career.ua та виставка компаній роботодавців «День Кар’єри».
Іншим важливим напрямком програми сприяння працевлаштуванню
випускників НУХТ є проведення власних ярмарок вакансій. Наприклад, 5
лютого 2013 року в університеті відбувся захід «НУХТ. День кар’єри», в
якому брали участь такі компанії-роботодавці: ПАТ «Сан Ін Бев Україна», ПАТ
«Данон», Мережа ресторанів «Мафія»,
ПАТ «Карлсберг Україна», «Освіта, стажування, робота за кордоном» та інші.
В університеті триває підготовка до
проведення Ярмарку вакансій, що відбудеться наприкінці лютого 2014 року.
Таким чином проблема працевлаштування випускників є завжди актуальною для всіх учасників навчального
процесу і потребує постійної уваги
організаторів освітньої діяльності.
Працівники сектору практики та працевлаштування відкриті для пропозицій та інноваційних проектів від студентів, викладачів і роботодавців.
І.А.Сємко-Герега,
зав. сектору практики
та працевлаштування
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Пам’яті А. А. Міхелєва
Днями виповнилося 106 років з дня народження Абрама
Ароновича Міхелєва - людини, яка зробила великий внесок у
функціонування і розвиток хлібопекарської та кондитерської
промисловості Радянського Союзу та України. А.А.Міхелєв
був професором, доктором технічних наук, 23 роки очолював
кафедру хлібопекарського, макаронного та кондитерського
виробництва Київського технологічного інституту харчової
промисловості (нині – Національний університет харчових
технологій).
Народився Абрам Аронович 11
лютого 1908 року на станції Драбово
Золотоношського уїзду Полтавської
губернії у родині робітничого крупчатника-монтера млинів, який працював
на млинах у Харкові, Полтаві, а після
революції 1917 року – в Одесі.
У 1923 році Міхелєв закінчив
Полтавську трудову школу, у 1925 році
вступив до Одеського політехнічного
інституту на факультет технології
зерна і борошна, який закінчив у 1929
році за фахом інженер-механік. Того ж
року вступив до аспірантури цього
інституту, де пізніше працював викладачем та заступником декана.
У 1932 році – головний інженер
хлібозаводу №2 ім. Й.В.Сталіна
м. Одеси, де пропрацював до 1941
року. За цей час реконструював
печі АЦХ, збільшив удвічі їх продуктивність, а також запровадив цю
розробку на хлібозаводах Москви,
Ленінграда, Києва, Харкова, Тули,
Свердловська та інших міст.
В цей період паралельно здійснював викладацьку роботу в Одеському
інституті борошномельної промисловості та елеваторного господарства,
де читав курс хлібопекарських печей
та хлібопекарського обладнання, очолював курсове та дипломне проектування. Одночасно вів науково-дослідну роботу щодо вивчення кінетики
процесу випікання хліба. Пізніше, у
1943 році захистив цю роботу у
Московському харчовому інституті та
отримав учений ступінь кандидата
технічних наук.
Тривалий час працював на Одеському хлібозаводі на посаді директора
та головного інженера. За організацію
безперебійного забезпечення хлібом
фронту і міста Одеси (яке в той час
було в осаді і систематично бомбардувалося) А.А. Міхелєв був нагороджений медалями «За бойові заслуги»,
«За оборону Одеси», знаком «Відмінник харчової промисловості».
У 1944 році за наказом Міністерства
був відряджений до Києва на посаду
головного інженера Укрголовхліба. У
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1949 році Міністерство харчової промисловості СРСР нагородило Міхелєва премією за роботи щодо створення нових типів печей, які були
запроваджені у виробництво.
Увесь трудовий шлях Абрама
Ароновича був пов'язаний із становленням, розвитком та удосконаленням хлібопекарської промисловості та
системи підготовки керівників та
фахівців галузі хлібопродуктів.
У Київському технологічному інституті харчової промисловості А.А.Міхелєв працював з часу організації
кафедри хліба – з 1949 року на посаді
старшого викладача, а з 1954 по 1977
роки – завідувачем кафедри технології хлібопекарського, макаронного та
кондитерського виробництв. У вересні 1960 року Абрам Аронович захистив
докторську дисертацію «Дослідження
процесів у робочій камері хлібопекарських печей з метою їх удосконалення». У січні 1961 року отримав звання
професора.
Абрам Аронович йшов по життю
активно й енергійно. Зібрав колектив
професіоналів, він вкладав свої сили,
знання та великий практичний досвід
у створення науки хлібопечення.
Наукова школа Абрама Ароновича
Міхелєва – це дослідження нестаціонарних тепломасообмінних процесів,
які проходять при тепловому обробленні харчових продуктів. Ним створений принципово новий підхід дослідження тепломасообмінних процесів
випікання хліба, випікання-сушіння
кондитерських виробів, на підставі
чого були розроблені принципово нові
конструкції печей; визначені та науково обґрунтовані оптимальні режими
термообробки хлібобулочних та кондитерських виробів.
Масштабність мислення, широта душі
та величезна людська доброта - це те,
що було найголовнішим у цій людині.
Його високий професіоналізм, оптимізм і порядність були прикладом для
фахівців, які працювали в галузі харчової
промисловості України та за її межами.
Згадуючи А.А.Міхелєва, слід відзна-

чити те, що він турбувався про підвищення кваліфікації працівників кафедри. За час його керівництва захистили
докторські дисертації та отримали
звання «професор» Дорохович А.М.,
Лісовенко О.Т. та Володарський О.В.,
ступінь кандидата технічних наук – 18
осіб, серед яких і працівники харчової
промисловості.
У 1966 році при кафедрі була створена Галузева науково-дослідна лабораторія хлібопекарських і кондитерських
печей, де за наказом Міністерства хлібопекарської та кондитерської промисловості УРСР і під безпосереднім
керівництвом А.А. Міхелєва були розроблені сучасні конструкції хлібопекарських печей серії ПХК, ХПУ, ПІК (понад
10 конструкцій), які були виготовлені на
вітчизняних машинобудівних заводах і
впроваджені у виробництво.
До останніх днів життя Міхелєв
успішно очолював кафедру, використовуючи великий практичний досвід та
теоретичні знання, здійснював велику
науково-дослідну роботу на підприємствах хлібопекарської промисловості в
містах Київ, Москва, Запоріжжя,
Вільнюс, Мінськ та інших. Був членом
Технічної ради Міністерства хлібопродуктів УРСР, НП «Продмаг», Держплана
УРСР, керівником науково-технічної
спілки інституту та членом такої спілки
обласного і республіканського рівня.
Професор А.А.Міхелєв – автор
понад 190 наукових праць, у тому
числі 2 навчальних посібників, довідників, монографій, 12 винаходів. Його
довідники стали настільними книгами
для фахівців і до цього часу актуальні
для студентів вищих та середніх
навчальних закладів.
Абрам Аронович Міхелєв протягом
всього життя лишався ентузіастом хлібопекарської галузі, талановитим вченим та інженером, вірним своєму
прагненню довести результати своїх
наукових пошуків до втілення у виробництво, професіоналом своєї справи,
Людиною.
В.М Ковбаса, зав. кафедри ТХКВ
Ю.В. Устинов, доцент
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ПЕРШІ ПЕРЕМОГИ НОВОГО СЕЗОНУ
У місті Львів відбувся Кубок Співдружності з футзалу, в якому взяли
участь команди Львівського державного коледжу харчової і переробної
промисловості нашого університету,
Технологічного коледжу та збірна
команда нашого університету.
Технологічний коледж люб’язно провів на своєму майданчику всі матчі.
Наша збірна у складі: Романа Шоколенка, Максима Дядюнца, Іллі Білика,
Євгенія Жука, Андрія Шувалова,
Романа Демчука, Олега Бондарчука,
Віталія Малимона, Артема Кучинського, Миколи Кібиша, Олега Моршни,
Романа Думи, Вадима Степанюка,
Сергія Чепорнюка та тренера Тараса
Шпички відправилась на цей турнір у
рамках підготовки до початку футбольного сезону. Головна мета змагань була
зблизити команди та помірятися силами на футбольному полі.
Турнір розпочався матчем між
Львівським державним коледжем харчової і переробної промисловості
нашого університету та збірною університету. Суперники готувалися до
цього матчу більше місяця. Збірна університету, з перших хвилин взявши
м’яч під свій контроль, вже у першому
таймі забила шість м’ячів у ворота
суперника. Але віддамо належне футзалістам нашого технікуму, яким вдалося створити швидкі атаки, вмілі
переходи з оборони в атаку, чудово
виконувати штрафні та вдало розігрувати кутові, що дало можливість відіграти один м’яч (відзначився кращий
гравець Кубку Ректора 2013 Мар’ян
Пелех). Справою техніки було довести
матч до перемоги, що команді
Шпички і вдалося з остаточним рахунком 10:1.
Вже за півгодини на нашу команду
чекала дуже серйозна зустріч із господарями турніру – командою Технологічного коледжу, яка грала в «рідних»
стінах, за підтримки, заповнених своїми вболівальниками, трибун.
Поєдинок розпочався дуже жваво,
кожна з команд хотіла перемогти.

Перший влучний удар у матчі на 10
хвилині зробив студент факультету
біотехнології та екологічного контролю, який має великий досвід виступу
за збірну України (у складі команди 10
разів ставав чемпіоном) Сергію
Чепорнюку, а на 13 хвилині рахунок до
2:0 довів студент факультету обліку,
фінансів та підприємницької діяльності Євгеній Жук. Та потужний суперник
за хвилину до кінця тайму відквитав
один м’яч, і команди на відпочинок
пішли за хиткою перевагою гостей 2:1.
Після перерви наша команда на
класі довела матч до перемоги, голи
забивали – двічі Євгеній Жук та по
разу відзначились Малимон і Білик.
Остаточний рахунок матчу 6:1 на
користь збірної Національного університету харчових технологій.
Кубок переможця капітану нашої
збірної команди Євгенію Жуку вручив
директор Технологічного коледжу.
Кращим гравцем та бомбардиром
турніру став студент факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності Євгеній Жук.
Організатори турніру пообіцяли, що
Кубок співдружності стане щорічним і
наступного разу кількість команд буде
значно більшою.
На наступний день у чудовому
Палаці спорту «Галичина» на нашу
команду очікував дуже серйозний
суперник – п’ятикратний чемпіон
України з футзалу, володар Кубку
України Львівська «Енергія». Поєдинок
носив статус товариського, але наша
збірна наполегливо готувалася й не
збиралась складати зброю, тому з
перших хвилин гра була на високих
швидкостях, боротьба велась у рамках правил, але жорстко. Й знову
чудову гру продемонстрував наш капітан Євгеній Жук. Наша збірна отримала великий досвід, граючи з такою
досвідченою
командою,
яким
обов’язково скористається в іграх
нового футбольного сезону.
В. Степанюк,
спорторг університету
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ВІТАЄМО!
з 75-річним ювілеєм
Мотуза Ігоря Костянтиновича, завідувача навчальної
лабораторії кафедри процесів і апаратів харчових виробництв
Буляндру Олексія Федоровича, професора кафедри
теплоенергетики та холодильної техніки
Кулінченка Віталія Романовича, професора кафедри
процесів і апаратів харчових виробництв
з 70-літтям
Половко Любов Онуфріївну, завідувача господарства
студентського табору «Буревісник»

Адміністрація, викладачі, співробітники та студенти університету щиро вітають ювілярів лютого і бажають міцного
здоров’я, тепла й любові, натхнення, творчої наснаги та
нових здобутків.
з 60-річним ювілеєм
Ковбасу Володимира Миколайовича, завідувача
кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Петренка Валентина Петровича, доцента
кафедри теплоенергетики та холодильної техніки
з 50-річчям
Савіцьку Наталію Митрофанівну,
асистента кафедри автоматизації
процесів управління

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад:
– по кафедрі аналітичної хімії: професора (доктора хімічних наук)
– по кафедрі безпеки життєдіяльності: старшого викладача;
– по кафедрі біотехнології продуктів
бродіння і виноробства: доцента (кандидата технічних наук), асистента
(кандидата технічних наук);
– по кафедрі біохімії та екологічного
контролю: доцента 3 посади (кандидата медичних наук, кандидата сільськогосподарських наук, кандидата
географічних наук);
– по кафедрі вищої математики:
доцента 2 посади (кандидатів фізикоматематичних наук);
– по кафедрі експертизи харчових
продуктів: доцента 4 посади (кандидатів технічних наук);
– по кафедрі загальної і неорганічної хімії: асистента;
– по кафедрі іноземних мов професійного спрямування: доцента (кандидата педагогічних наук), старшого
викладача, викладача;
– по кафедрі менеджменту: професора (доктора економічних наук),
доцента 3 посади (кандидатів економічних наук, кандидата фізико-математичних наук);
– по кафедрі органічної хімії: доцента (кандидата хімічних наук); старшого
викладача (кандидата хімічних наук);
– по кафедрі політології, соціології і
права: завідувача кафедри (доктора
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історичних наук), доцента (кандидата
історичних наук);
– по кафедрі прикладної економіки:
доцента (кандидата економічних наук);
– по кафедрі теоретичної механіки
та ресурсоощадних технологій: доцента (кандидата технічних наук);
– по кафедрі теплоенергетики та
холодильної техніки: завідувача кафедри (доктора технічних наук), доцента 2
посади (кандидатів технічних наук);
– по кафедрі технології зберігання і
переробки зерна: асистента;
– по кафедрі технології консервування: доцента (кандидата технічних наук);
– по кафедрі технології молока і
молочних продуктів: доцента (кандидата технічних наук);
– по кафедрі технології м'яса і м'ясних продуктів: професора (доктора
технічних наук);
– по кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу: доцента 4 посади (кандидатів технічних
наук, кандидата економічних наук);

асистента 2 посади;
– по кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів: доцента (кандидата технічних наук);
– по кафедрі технологічного обладнання та комп'ютерних технологій
проектування: доцента (кандидата
технічних наук);
– по кафедрі туристичного і готельного бізнесу: доцента (кандидата
географічних наук);
– по кафедрі українознавства: професора (доктора історичних наук),
доцента 2 посади (кандидата філологічних наук, кандидата історичних наук);
– по кафедрі управління персоналом та економіки праці: доцента (кандидата економічних наук);
– по кафедрі фізичного виховання:
доцента (майстра спорту);
– по кафедрі фізичної і колоїдної
хімії: асистента;
– по кафедрі фінансів: професора
(доктора економічних наук), доцента 2
посади (кандидатів 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.
Документи надсилати на адресу: 01601, м. Київ – 33, вул. Володимирська, 68.
Термін подачі документів на конкурс – протягом місяця від дня оголошення
конкурсу.
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