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ТОЧНО ЗА ПЛАНОМ
21 травня відбулося планове засідання вченої ради університету
Розпочалося воно традиційним врученням дипломів про присудження
наукових ступенів та відзнак.
Ректор Сергій Іванов вручив:
— дипломи кандидата технічних
наук Інні Ноздрюхіній, Олександру
Рябчуку, Наталії Іващенко, Володимиру Бондарю;
— диплом кандидата юридичних
наук Владиславу Векличу.
За значні заслуги та сумлінну працю
на користь нашого навчального закладу, нагрудним знаком «Ветеран НУХТ»
нагороджений Валерій Колосюк.
Вручені Подяки з цінним подарунком за багаторічну сумлінну працю та
особистий внесок у розвиток нашого
університету: Ользі Пєтуховій, Віталію
Філоненку, Юлії Камбуловій, Маргариті Карпутіній, Ганні Грищенко, Олексію
Губені.
Окремою подякою з врученням цінного подарунку нагороджена студентка факультету економіки і менеджменту Ірина Островська за презентацію

університету на проекті «Голос країни».
Диплом І ступеня за перемогу у ІІ
етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади з дисципліни «Страхова
справа» отримала Дарина Портянко.
Диплом ІІ ступеня за перемогу у
Всеукраїнському конкурсі наукових
робіт за напрямом підготовки
«Фінанси, грошовий обіг і кредит»
отримала Олена Коваленко.
Дипломи ІІІ ступеня за перемогу у
Всеукраїнській студентській олімпіади
були вручені:
— з дисципліни «Фінанси та кредит»
Максиму Казанському.
— з дисципліни «Страхова справа»
Ірині Яценко.
Далі робота вченої ради тривала
відповідно до порядку денного.
Розглядалися: кадрові питання, доповідь декана факультету бродильних,
консервних і цукрових виробництв
(БКЦВ) про досягнення, проблеми
перспективи розвитку факультету,
доповідь голови студентського само-

врядування та голови ради молодих
вчених щодо участі студентського
самоврядування у популяризації
нашого університету, інформація про
електронний документообіг в унверситеті, звіт про стан виконання рішень
вченої раді та поточні питання.
З питань порядку денного виступили та у обговореннях взяли участь:
ректор Сергій Іванов, проректор з
науково-педагогічної та виховної
роботи Андрій Чагайда, проректор з
навчальної роботи Володимир Криворотько, вчений секретар Надія Волощенко, декан факультету БКЦВ
Петро Шиян, завідувач кафедри органічної хімії Сергій Шульга, голова студентського самоврядування Марія
Лескович та голова ради молодих вчених Олексій Губеня.
Завершилося засідання побажанням ректора університету Сергія
Іванова досягати нових висот у діяльності на користь нашого університету
та країни.

АКАДЕМІЧНА МОБІЛЬНІСТЬ – У ДІЇ

Кафедра менеджменту тісно співпрацює з Каунаським гуманітарним
факультетом Вільнюського університету. Однією з форм цієї співпраці стали лекції від литовських фахівців, прочитані для студентів факультету економіки і менеджменту
нашого навчального закладу.
ротягом останніх двох місяців
таких гостей в університеті було
троє. Доцент Aist Urbonien
прочитала лекцію «Gender stereotypes
in the media» у межах вивчення дисципліни «Комунікаційний менеджмент». До уваги присутніх була представлена дуже цікава та пізнавальна
презентація, яка включала в себе
велику кількість наочного матеріалу,
зокрема фото та відео.
Після лекції відбулося обговорення зі
студентами англійською та російською
мовами представленого матеріалу.

Лекцію «Leading economic indicators
as a forecasting instrument for the shortterm period» прочитав доцент Donatas
Pilinkus. Лекція викликала жваве обговорення, оскільки механізми та інструменти досягнення високої економічної
ефективності в короткостроковому
періоді є актуальною темою для сучасного етапу розвитку економіки України.
Наші студенти внесли свої пропозиції
щодо моніторингу, оцінки та підвищення ефективності діяльності підприємства. Литовський фахівець представив
власне бачення розвитку економіки
Литви та висловив пропозиції щодо
можливих напрямків розвитку економіки України. Цікавим був обмін досвідом.
Зміни в економіці та суспільстві, які
відбуваються в 21 столітті дуже швидкими темпами, вимагають нових форм
поведінки від учасників змін. Основним
трендом в 21 столітті є творчий підхід
до всього, чим людина займається –
навчання, ведення бізнесу, тощо. Саме
про креатив та творчість розповідала
лектор Monica Inceryte (на фото). До
уваги студентів 2 та 3 курсів напряму
підготовки «Менеджмент» була представлена лекція на тему: «Creative century: creativity, creative economy and
creative cities».
Monika запропонувала слухачам
поглянути на термін “креативність» у
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більш широкому розумінні, як на характеристику, яка властива будь-якій
людині. Творчість, означає здатність
бачити і формулювати нові задачі,
здатність застосовувати раніше набуті
знання в нових ситуаціях, вміння зосереджувати увагу та зусилля на вирішенні певних питань, розуміння того,
що процес навчання є безперервним
процесом, який не виключає помилок.
Новизна теми, креативна форма
подачі матеріалу та дружня атмосфера, спонукали студентів брати участь в
обговоренні й активно спілкуватися.
Також, для студентів спеціальності
«Менеджмент організацій і адміністрування» була прочитана лекція «Creative
industries in the context of globalization».
Студенти та всі запрошені мали
змогу розширити кругозір, поглибити
знання, познайомитись з надбаннями
світового досвіду, оцінити вплив посилення інтеграції та глобалізації на розвиток світу та окремих країн, зокрема
Литви та України.
Актуальність теми та зацікавленість
нею студентів проявилася у формуванні цілої низки питань, що були частково обговорені, але, за браком часу,
потребують продовження дискусії. На
що на кафедрі дуже сподіваються…
Олександра Ралко,
доцент кафедри менеджменту

Національному університету харчових технологій – 130 років
Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських
виробів започаткувала в університеті нову традицію –
Свято хліба, з нагоди якого підготувала та провела низку
цікавих заходів
туденти та викладачі кафедри
взяли участь у конкурсі «Великодня паска», що відбувся у рамках Всеукраїнського фестивалю писанок у Національному заповіднику
«Софія Київська». Презентовану ними
роботу «Родинний Великдень» оцінили
члени журі конкурсу і відзначили високий рівень та креативний підхід у оформленні композиції. Заступник директора організатора заходу, ГО «Столичні
ініціативи» Н.Тутенко висловила подяку
колективу кафедри і студентам за
участь у конкурсі та вручила заслужені
нагороди – Диплом, цінний подарунок
й грошову премію.
Ще одним заходом став конкурс
серед студентів коледжів і технікумів
нашого університету «Кращий техніктехнолог хлібопекарського та кондитерського виробництв». Перший етап
конкурсу полягав у вирішенні теоретичних задач із технології хлібопекарського і кондитерського виробництва. На
другому етапі учасники представили
домашнє завдання – паски та пасхальний кондитерський виріб свого регіону,
який оцінювали за зовнішнім виглядом,
рівнем представлення та смаковими
властивостями. Членами конкурсної
комісії цього етапу були ректор
С.Іванов, Н.Тутенко, декан факультету
хлібопекарських і кондитерських виробництв О. Шевченко, професор
кафедри технології хлібопекарських і
кондитерських виробів В.Дробот та
доцент тієї ж кафедри В.Махинько. На
третьому етапі випробувань студенти
мали у виробничих умовах підтвердити
набуті знання у вирішенні розрахункових та виробничих задач, запропонованих фахівцями галузі. Переможців відзначали окремо за напрямами хлібопекарського і кондитерського виробництв. Студентам були вручені подяки
для батьків, а викладачі були відзначені
грамотами за високий рівень підготов-
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ки студентів. Приємним додатком до
нагород стали комплекти навчальної
літератури та сувенірна продукція з
символікою університету, подаровані
всім учасникам конкурсу.
Кульмінацією свята стала урочиста
частина Свята хліба, в підготовці якої
взяли активну участь наставники академічних груп та студенти 1–4 курсів
факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв. На свято завітали
ректор С.Іванов, проректори, декани
факультетів та завідувачі кафедр. Захід
відвідали учні середніх та старших класів київських шкіл № 33 та № 44.
У рамках проведення свята у фойє
університету відбувся конкурс «Великодній кошик» серед студентів 1-3 курсів. Учасники представили оздоблені
кошики, у яких обов’язково мали були
Великодні паски та крашанки. У композиціях були представлені яйця, оформлені за різними технологіями (крашанки, писанки, крапанки), у тому
числі й такими сучасними як дряпанки,
оформлені за допомогою декупажу,
насіння різних культур, стрічок, бісеру
тощо. Конкурсна комісія відзначила
оформлення пасок А. Сімонцова, писанок О.Онофрійчук. Гармонійністю композицій кошиків відзначилися роботи
студентів К.Антоненко, А.Альошиної,
Н.Богдан, І.Андрущук, М.Прищепчук,
Ю.Карпової та А.Гільченко, Ю. Васильченко, Ю.Братусь, А.Скалозуб та
А.Білко.
Студенти четвертого курсу взяли
участь у конкурсі «Пасхальний куліч»,
для якого вони в лабораторних умовах
власноруч випікали паски та потім
презентували їх. Комісія оцінювала
вироби за зовнішнім виглядом, технологічними показниками та смаковими
властивостями. Високими оцінками
були відзначені композиції А.Стрембіцької – «Паска традиційна», О.Потривайло і Ю.Миколаєнко – «Церква».

Інноваційністю відрізнялися роботи
О.Аліменка та Г.Денисенко, Н.Теодорович та Г.Ющенко.
Представлені композиції оцінювала
комісія, членами якої були декан факультету хлібопекарських і кондитерських
виробництв О.Шевченко, заступники
декана В.Терлецька та Т.Янюк, професор кафедри технології хлібопекарських
і кондитерських виробів В.Дробот,
доценти цієї ж кафедри В.Махинько та
Л.Михонік, голова студради факультету
А.Максюк. Композиції оцінювали за гармонійністю, якістю оздоблення пасок та
яєць, відповідністю тематиці конкурсу та
представленням.
Чудовим завершенням свята став
тематичний вечір «Хліб – усьому голова», на якому студенти представили
свої доповіді на різні теми, пов’язані з
хлібом: «Історія винайдення хліба»,
«Історія розвитку борошномельного
виробництва», «Хліб в українських
традиціях», «Хліб в різних країнах
світу», «Хліб війни», «Історія кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських виробів». Особливу зацікавленість викликали доповіді І.Воробйова
та І.Лазаревої, М.Шкраби, Т.Корнєєвої
та О.Багайлюк, Ю.Бадрук та Л.Соколової. Студенти також підготували
стіннівки відповідно до тем доповідей.
За технікою виконання, інформаційністю відрізнялася газети студентів
Б.Гребня та В.Нагорного, І.Гетьман,
А.Кримчук та Ю.Тилко, А.Новіцької.
На завершення вечора декан факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв подякував викладачам і студентам за організацію
свята та вручив грамоти переможцям
конкурсів.
Анна Грищенко,
Лариса Михонік,
доценти кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських
виробів

Учасники конкурсу «Великодній кошик»
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30 серпня 2014 року виповнюється 130 років із часу заснування нашого університету.
Історія навчального закладу – це яскраве відображення економічного розвитку країни, її
науково-технічного прогресу, суспільно-політичного та культурного життя.

Адміністративна будівля Смілянських класів, 1884 р. (збереглась донині)

НАЗУСТРІЧ ЮВІЛЕЮ

НУХТ У ДЗЕРКАЛІ ІСТОРІЇ
ВИТОКИ
Виникнення спеціалізованого навчального закладу пов’язане, з одного
боку, з розвитком освіти в Російській
імперії, створенням Київського відділення Російського імператорського
технічного товариства, а з іншого –
необхідністю підготовки інженернотехнічних кадрів вищої і середньої
ланки для бурякоцукрового виробництва, галузі, що на той час найбільш
інтенсивно розвивалася.
Таким чином, історія Національного
університету харчових технологій,
витоки якої сягають другої половини
ХІХ століття, тісно пов’язана з історією
розвитку цукрової промисловості.
На той час в Україні вироблялося
84% цукру від загальноросійського
виробництва, і якщо у 1830 році на
теренах нашої держави було лише
шість цукрових заводів, то у 1848 році
їх налічувалося вже 192.
Особливо потребували висококваліфікованих кадрів підприємства
графа Олексія Бобринського – цукрозаводчика, якого сучасники вважали
засновником цукрової промисловості
в Україні і зусиллями родини якого
Київ став «цукровою столицею» світу,
а Російська імперія увійшла до найбільших виробників цукру. У 1858 році
О. О. Бобринський при Смілянському
цукрорафінадному заводі заснував
початкове училище з трирічним курсом і програмою навчання, яка відповідала програмі церковнопарафіяльної школи. Щорічно навчання в училищі завершували близько 30 осіб, при
цьому малозабезпечені учні звільнялись від оплати.

Проблема нестачі кваліфікованих
кадрів для цукрової галузі та відкриття
спеціалізованого навчального закладу
стала нагальною справою, і шляхи її
вирішення обговорювалися в пресі,
починаючи з 1862 р.
У 1866 році за ініціативи одинадцяти
приватних осіб – видатних промисловців, інженерів, а також викладачів
Петербурзького університету, було
створене Російське технічне товариство, мета якого полягала у сприянні розвитку техніки та фабрично-заводської
промисловості (у 1874 р. Товариству
присвоєно звання Імператорського).
У 1871 р. згідно з рішенням заснованого у 1870 році Київського відділення Російського технічного товариства, провідні учені – професори
Д.І. Менделєєв, О.М. Бутлеров,
Ф.М. Гарнич-Гарницький, П.П. Алексєєв, М.А. Бунге та інші – читали курси
публічних лекцій, а кошти, отримані за
них, перераховували у фонд організації училища цукроварів. Для відкриття
навчального закладу у фонд переказували кошти також власники цукрових заводів.
Разом із тим, у період із 1874 по
1877 рр. засновники училища постали
перед гострою проблемою нестачі
коштів і незатвердженого з цієї причини статуту училища, попри те що
Технічне товариство у 1877 році отримало попередню згоду графа Володимира Бобринського (сина Олексія Бобринського) стати Почесним
попечителем навчального закладу.
Голова комісії з технічної освіти
Російського Імператорського технічного товариства Є.М. Андрєєв у 1874
році розробив проект закону про
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працю і навчання малолітніх, який у
1882 році був затверджений як
Положення про училища, що перебувають у відомстві Технічного товариства. Згідно з ним, Товариству було
дозволено відкривати училища при
фабриках і заводах; ці училища поділялися на два розряди – школи і спеціальні класи (технічні, ремісничі,
креслення, малювання) та школи
загальноосвітні.
Прийняття Положення про училища
дозволило Київському відділенню
Російського імператорського технічного товариства на своєму засіданні 15
лютого 1884 р. ухвалити рішення про
відкриття у місті Сміла технічних класів
на базі училища графів Бобринських.
Результатом цього стало подання від
22 березня 1884 року до Попечителя
Київського навчального округу щодо
отримання дозволу на відкриття класів,
до якого додавався проект статуту, підготовлений проф. М.А. Бунге.
Після погодження з київським губернатором такий дозвіл був отриманий.
Циркуляром № 3279 від 16 квітня 1884
року Попечитель Київського навчального округу дозволив відкрити у Смілі
дворічні технічні класи. Почесним
Попечителем цих класів став, за особистої згоди імператора Олександра
III, граф Володимир Бобринський,
який асигнував значні кошти на їх відкриття. Таким чином було започатковано
спеціалізований
технічний
навчальний заклад для підготовки технологів, хіміків та майстрів цукрового
виробництва.
Місце його розташування пояснювалося як об’єктивними обставинами
(зосереджене основне виробництво

Національному університету харчових технологій – 130 років
цукрових буряків), так і суб’єктивним
чинником – активністю місцевої влади,
яка порушила клопотання і всіляко
сприяла відкриттю навчального закладу.
До цього часу підготовка фахівців
для цукрової галузі не мала системного характеру. Окремі навчальні заклади включали до своїх програм відповідний напрям. Так, велику роль у формуванні спеціалістів цукрового виробництва відіграв Петербурзький університет, створений у 1828 р. Нормативний курс технології і технічної хімії,
до складу якого входив напрям «Цукрове виробництво», викладали професори П.А. Ільєнков, пізніше – М.В. Скобліков, М.М. Любавін, Д.І. Мендєлєєв.
Загалом зі стін Петербурзького університету вийшли понад 250 інженерів і
техніків. Спеціалістів-цукроварів готували й у Московському ремісничому
училищі (з 1868 р. – Московське вище
технічне училище).
У Київському імператорському університеті Святого Володимира у створенні та науково-методичному забезпеченні наукового напряму з технології
виробництва цукру брали участь професори П.П. Алексєєв, М.А. Бунге,
Т.І. Лоначевський-Петруняка.
Підготовка фахівців для галузі велася
також у Харківському практичному технологічному інституті. Так, випускник
природничого відділення Київського
імператорського університету Святого
Володимира І.А. Красуський протягом
двох семестрів слухав лекції та проходив практикум із цукроваріння та буряківництва в лабораторіях Цюріхського і
Брауншвейгського політехнікумів. Практичний досвід із цукрового виробництва він одержав під час роботи на цукрових заводах: один рік – у Німеччині
на заводі Twulpstedf та один рік – в Росії
на Андрушковському заводі. З 1893 р.
Іван Красуський працював у Харківському університеті як лаборант агрономічної лабораторії, а після складання
іспиту на магістра хімії отримав право
як приват-доцент читати лекції на
кафедрі хімії.
Згідно зі Статутом першим керівником Смілянських технічних класів став
професор М.А. Бунге. Класи отримали можливість навчати студентів на
території цукрового заводу у приміщенні заводського училища, відкритого О.О. Бобринським. Навчальний
процес був організований так, що
обидва навчальні заклади працювали
незалежно один від одного. Добір
викладачів і фінансування закладу відповідали необхідним вимогам.
Одним із головних аспектів успішності смілянських класів було вдале
поєднання теорії та практики. Зранку і
до опівдня проходили практичні
заняття у лабораторіях та майстернях
Смілянського цукрового заводу, а
друга половина дня була присвячена
теорії. Після складання іспитів учні
протягом двох літніх місяців закріплю-

вали отримані навички і вміння, працюючи на виробництві, зокрема під
час ремонту заводів перед початком
чергового сезону цукроваріння.
Після завершення курсу теоретичного навчання кожний випускник мав
відпрацювати два роки на цукровому
заводі та отримати позитивний відгук
від адміністрації про свою поведінку
та службову діяльність, а також надати
детальний письмовий звіт із пояснювальними кресленнями, після розгляду якого йому видавався атестат від
Російського технічного товариства.
Оскільки технічні класи готували
керівників середньої ланки, учням
викладали багато додаткових курсів.
Зокрема, протягом другого семестру
у вихідні і святкові дні вони слухали
лекції з гігієни, які на початку ХХ ст.
читав доктор Б.С. Козловський. Крім
цього, випускники в позаурочний час
знайомилися з правилами акцизного
нагляду за цукровим заводом, акцизного обліку та ведення відповідної
документації.
Значні кошти витрачалися на соціальні потреби. Так, класи власним
коштом утримували спільну квартиру
(гуртожиток), виплачували допомогу
найбіднішим учням, оплачували лікування. Ще до отримання статусу училища Смілянські технічні класи стали
зразком організації навчального процесу. Так, на першій Всеросійській
гігієнічній виставці у Санкт-Пе тербурзі (1893 р.) навчальний заклад
графів Бобринських отримав Золоту
медаль; на XVI Всеросійській Промисловій і Художній виставці (1896 р.,
Нижній Новгород) за відділенням
народної освіти Смілянські технічні
класи отримали диплом І розряду, а
на Київській сільськогосподарській
виставці 1897 року – презентували
власну виставку-вітрину. Свідченням
вагомого місця, яке посіли класи у
суспільстві, були численні публікації у
періодичних виданнях, зокрема
схвальні відгуки у журналі «Нива» та

стаття професора В. Войкова (1892 р.).
Діяльність класів викликала позитивну оцінку офіційних установ. Так, у
1904 році, згідно з окремою приміткою, їх було включено до звіту
Попечителя Київського навчального
округу, хоча до цього переліку входили лише заклади із статусом училища.
Попечитель, зокрема, відзначав досягнення класів у поширенні професійних знань та їх якісне зростання, а
також прекрасно облаштовані лабораторії й майстерні, високий рівень
викладацького складу.
З 1903 р. навчання в Технічних класах тривало три роки. Оскільки швидкий прогрес галузі вимагав від майбутніх спеціалістів не лише фахової, а
й ґрунтовної інженерної базової підготовки, відкрито підготовчий клас, де
викладали креслення і будівельні
роботи, Закон Божий, фізику, хімію,
математику, природничу історію. Оплату за навчання малозабезпечених
студентів вносили цукрозаводчики. За
успіхи в навчанні призначалися іменні
стипендії: імператора Олександра II і
видатних науковців та інженерів галузі
– М.А. Бунге, І.Д. Мусатова, М.О. Толпигіна тощо.
У 1906 році класи нарешті отримали
власне приміщення: граф Лев Бобринський на власні кошти збудував
навчальний корпус по вулиці Рафінадній.
З 1906 по 1917 рр. керівником класів був професор Г.Г. Де-Метц. За
період з 1884 по лютий 1917 рр. технічні класи підготували 440 кваліфікованих спеціалістів, серед яких – і керівники цукрових заводів, і видатні
вчені. Зокрема, випускником Смілянських технічних класів став І.А. Кухаренко, фундатор теорії кристалізації
цукру, майбутній завідувач кафедри
технології цукристих речовин Київського технологічного інституту харчової промисловості.
Далі буде

Навчальний корпус 1906 р. (зберігся донині)
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ТРАДИЦІЯ НА ВІКИ
Традиція відзначати кращих із кращих у нашому
навчальному закладі існує з часів його започаткування.
Ще на початку 1900-х років, коли навчальний заклад
мав статус Технічних класів, його кращі вихованці
отримували іменні стипендії – імператора Олександра II
Перша розповідь про видатного
хіміка, одного із ініціаторів заснування нашого навчального закладу Миколу Андрійовича Бунге.

ВІН ТВОРИВ
САМУ ІСТОРІЮ
М.А.Бунге народився 3 грудня 1842
року у Варшаві. Коли йому виповнилося 14 років, сім’я переїхала до Києва,
де й здобував освіту майбутній вченийхімік зі світовим ім’ям. Спочатку це
була 1-а київська гімназія (пізніше –
Імператорська Олександрівська), а
потім – університет Св. Володимира,
який він закінчив 19 жовтня 1865 року зі
ступенем кандидата природничих
наук. Неабияке обдарування, гарна
підготовка і методичність у характері і в
роботі дали чудовий результат – вже у
1868 році Микола Андрійович став
магістром хімії і захистив дисертацію
«Про нітрозосполуки». Після цього
Міністерство Народної Освіти відрядило його на два роки за кордон для
вдосконалення у науках, а після повернення він став доцентом кафедри технології. 15 січня 1871 року Бунге захистив докторську дисертацію «До питання про електроліз хімічних сполук».
М.А. Бунге вже у 29 років був доктором хімії і екстраординарним професором, а три роки потому, у 1874 р.
отримав звання ординарного професора по кафедрі технічної хімії. Микола
Андрійович протягом 40 років носив
високе звання ординарного професора, а за свою видатну освітню і наукову
діяльність був удостоєний багатьох
монарших нагород до ордена Анни I
ступеня включно і знаку відзначення за
бездоганну службу за XL років.
Микола Бунге вирізнявся енергією,
наполегливістю і працездатністю.
Разом із П. П. Алексєєвим він був
засновником Російського фізикохімічного товариства, а також почесним членом Товариства природознавців, активним членом Київського відділення Російського технічного товариства (яке очолював 33 роки), головою якого його було обрано 1873 р.
М. А. Бунге неодноразово наголошував, що для розвитку промисловості в Росії необхідно готувати «обізнаних
діячів», у зв'язку з чим проявляв турботу про технічну освіту. З його ініціативи
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і видатних науковців та інженерів галузі. Збереглася ця
традиція донині.
Пропонуємо читачам розповідь про видатних діячів,
фундаторів нашого навчального закладу, які у різні
часи докладали зусиль до його розвитку й процвітання.

в селищі Сміла Київської губернії були
відкриті Технічні класи (саме вони згодом стали базою для заснування у Киві
навчального закладу, який нині гордо
іменується Національний університет
харчових технологій), школу дорожньої і будівельної справи, ремісниче
училище в Києві.
Не можна не згадати його численні
роботи на користь міста Києва. Вже з
1873 року він почав брати активну
участь у роботі численних комісій по
облаштуванню газового освітлення,
каналізації, полів зрошення, очищення стічних вод, водопостачання, лікарень, скотобоєнь тощо. За його наполяганням була створена перша в
Російській імперії контрольна станція
при Технічній лабораторії університету
Св. Володимира для визначення якості газу (1873) і води (1885). У 1894 році
під його головуванням було вирішене
питання про електричне освітлення
Києва. М.А.Бунге стояв у витоків першого в Росії політехнічного інституту –
Київського політехнічного інституту
(нині – НТУУ «КПІ»). За видатну діяльність по його відкриттю Микола
Андрійович був удостоєний подяки
тодішнього міністра фінансів Ю.Вітте,
він же був одноголосно обраний представником Київського відділення
Російського технічного товариства
(К.В.Р.Т.Т.) у Правлінні Інституту. Товариство високо цінувало заслуги
вченого: він був удостоєний почесної
медалі Імператорського Російського
Технічного Товариства, на його честь у

Микола Андрійович Бунге
(1842 –1915)
видатний хімік і громадський діяч,
один з ініціаторів створення
Київського політехнічного інституту
та Смілянських технічних класів
Технічних класах у Смілі була заснована стипендія на зібраний капітал у
розмірі близько 5000 рублів.
М.А.Бунге пішов із життя 31 грудня
1914 року. На панахиді у церкві університету Св. Володимира зібралися і
професори, і студенти, і члени
К.В.Р.Т.Т. Всі відчували, що не стало
доброго товариша, рідкісного радника, хорошої людини, до слова і поради
якого, вони так охоче прислухалися.
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Національному університету харчових технологій – 130 років
Друга розповідь про нашого
сучасника, вченого-економіста
Івана Андрійовича Чепурнова.

ГОСПОДАР
У ДОМІ ПРИРОДИ
І.А.Чепурнов – провідний учений у
галузі економіки продовольчого комплексу України. Доктор економічних
наук (1971 р.), професор (1973 р.)
Народився Іван Андрійович 9 травня
1930 року у селі з поетичною назвою –
Малинівка, у самому серці Тамбовської області (Російська Федерація).
Перша згадка про село датується 1710
роком, а ще раніше тут розташовувалася стоянка первісних людей. Про
багату матеріальну та духовну культуру Малинівки свідчать археологічні
розкопки 1970-1971 років, під час яких
знайдено орнаментовані керамічні
вироби та бронзові прикраси. Саме
тоді виявили, що прапредки тамбовських малинівчан – одні з тих, хто уперше на теренах Росії почав займатися
ткацтвом і будувати зрубні хати.
Потужна енергетика Тамбовщини
породила чимало всебічно обдарованих, видатних у своїй діяльності людей
– О. Лодигіна, винахідника електричної лампочки; І. Мічуріна, вченогоселекціонера; М.Мордасову – виконавицю народних пісень; І. Артемова –
члена-кореспондента Російської академії сільськогосподарських наук,
фахівця у галузі тваринництва…
Таким став і І. А. Чепурнов – людина
великого аналітичного розуму і водночас наближена до природи. Свідченням тому є його спеціалізація –
економіка сільськогосподарського
сектору. Ще 1952 р. він закінчив Латвійську сільськогосподарську академію, після чого працював у цій країні
впродовж трьох років. Після закінчення аспірантури у 1956 р. захистив кандидатську дисертацію «Питання збільшення виробництва і зниження собівартості свинини (на прикладі колгоспів і радгоспів Латвійської РСР)».
Відтоді Іван Андрійович тісно пов’язує
свої наукові зацікавлення з сільським
господарством України. До 1962 року
він працював в УкрНДІ економіки і організації сільського господарства, після
чого очолив сектор, завідував відділом
та виконував обов’язки заступника
директора Економічного науково-дослідного інституту Держплану УРСР (до
1980 р). Саме в цей період І. А. Чепурнов
підготував і захистив докторську дисертацію, тема якої було продиктована
часом, – «Удосконалення продуктивності і підвищення ефективності громадського тваринництва в умовах технічного прогресу».
З 1980 року й до кінця свого життя
Іван Андрійович працював у Київському технологічному інституті харчової промисловості (з 1993 р. – Україн-

ському державному університеті харчових технологій, нині – Національний
університет харчових технологій).
Помер 23 грудня 1999 р., похований на
Печерському цвинтарі у Києві.
Під його науковим керівництвом
захистили дисертації троє докторів
(зокрема проректор університету з
наукової роботи та міжнародних зв’язків Тетяна Мостенська) та п’ятдесят
один кандидат економічних наук. Саме
їм судилося завершити великий задум
Івана Андрійовича – створити підручник нового покоління «Організація виробництва на підприємствах харчової
промисловості», який вийшов 2011 року у видавництві з символічною назвою «Кондор». Мету його сформульовано так, як зробив би це сам І.А. Чепурнов: «Формуванню світогляду та

виробничих навичок майбутніх менеджерів середньої та вищої управлінської ланки підприємств галузі присвячено цей підручник. Запорука
ефективної роботи на цих посадах –
знання особливостей організації виробництва та його складових».
А Ольга Кириченко – кандидат економічних наук, керівником якої був
Іван Андрійович, – продовжуючи традиції свого наставника, доцільно зіставляє у своїй дисертації «Державне
регулювання експортного потенціалу
харчової промисловості» (захищена
2002 р.) різні чинники розвитку агропромислового комплексу, аби на їхній
основі
установити
перспективи
подальшого руху АПК в Україні:
«…Серед внутрішніх чинників, окрім
природно-ресурсних (земля, мінеральна сировина, паливно-енергетичні і трудові ресурси), що відіграють
визначальну роль у формуванні експортного потенціалу харчової промисловості, суттєвий вплив на експортні можливості галузі мають технологічні чинники (інфраструктура країни, науковий потенціал, рівень освіти
населення) та виробничі чинники
(економічний і технічний стан вироб-
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ництва, структура і рівень витрат
виробництва, продуктивність праці,
асортимент і якість товарів, інвестиційні та інноваційні можливості галузі).
…Серед зовнішніх чинників, що
надають експортному потенціалу кількісного і якісного прояву, є умови конкуренції, а саме: кількість конкурентів,
що діють на галузевому ринку; їх ринкові частки; висота бар’єру входження
до галузевого ринку або його сегменту, тобто цінові обмеження; ефект
масштабу виробництва; рівень прибутку та можлива поява товарозамінників. Для визначення експортних
можливостей галузі слід враховувати
також загальний стан ринку – його
ємність, обсяг та структуру попиту,
наявність зовнішньої системи збуту,
міжнародних інститутів співробітництва, а також торгово-політичний стан
зовнішнього середовища».
Головні наукові інтереси І.А. Чепурнова – проблеми економіки продовольчого комплексу України, здебільшого питання економіки тваринництва, м’ясної та молочної промисловості. На основі багаторічних досліджень
Іван Андрійович опублікував 245 наукових і науково-методичних праць –
монографій, статей, книг. Найголовніші з них – «Рентабельність тваринництва та шляхи її підвищення» (Київ,
1967); «Планування тваринництва»
(Київ, 1973); «Розвиток і ефективність
виробництва товарів народного споживання» (Київ, 1980, у співавторстві);
«Резерви зростання продуктивності
праці в молочній промисловості» (Київ,
1989, у співавторстві); «Методичні
рекомендації по складанню бізнесплану» (Київ, 1997).
Варто акцентувати на результатах
досліджень у сфері міжгалузевих
зв’язків агропромислового комплексу
та підвищення ефективності виробництва м’ясної та молочної продукції,
а також на теоретичних міркуваннях
щодо досвіду розвитку АПК у нашій
країні та за кордоном.
Огляд наукової та практичної діяльності Івана Андрійовича Чепурнова
свідчить про те, що він був визначним
економістом-аграрником, збагатив
науку
працями
першочергового
наукового та виробничого значення.
Його розробки вирізняються новизною, актуальністю постановки проблем та глибиною їх розв’язання,
засвідчують чутливість автора до
стрімких змін в економічній ситуації
України та світу. Вони нерозривно
пов’язані з практикою розвитку агропромислового комплексу, завдяки
чому самого І.А. Чепурнова – економіста від Бога – небезпідставно можна
назвати Господарем у Домі Природи.
Стипендія імені Івана Чепурнова
присвоюється кращим студентам
факультету економіки і менеджменту.
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ЩОБ ДРУЖИЛИ УКРАЇНЦІ
ВІД КАРПАТ ДО МОРЯ…
21 травня студенти та викладачі факультету готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу презентували чергове яскраве дійство – III кулінарний конкурс.

Об’єднані дружбою
Конкурс відбувається третій рік
поспіль і за традицією, яка вже склалася на факультеті, щороку має різну
тематичну направленість. Цьоріч тему
довго шукати не довелося – «Єдина
країна – Единая страна» була представлена відразу дванадцятьма командами студентів третього та четвертого курсів, які навчаються за напрямами підготовки «Готельно-ресторанна
справа» і «Харчові технології та інженерія». Кожна з команд презентувала
один із регіонів України, при чому
підійшли до справи творчо й з розмахом, не обмежившись лише вузькими
рамками кулінарного представлення.
Студенти провели колосальну підго-

товчу роботу й показали «свій» регіон з
усіх позицій – його історію, звичаї, костюми, вокальні й танцювальні уподобання, сервірування столу й, звичайно,
традиційні блюда – закуску й основну
страву, які подавали у стилі шоу.
Оцінювало студентську творчість
журі у складі: київських рестораторів –
директора ресторану «Тарілка» Алли
Артюх і власниці пабу «Сундук» Ніни
Галасюк, начальника відділу рекламно-виставкової та інформаційної
діяльності університету Юлії Цой, заступника головного редактора журналу
«Отельєр&Ресторатор» Надії Фурсій.
Поки журі дегустувало конкурсні
блюда, команди приймали гостей –

Перший етап – кухня
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ректора університету Сергія Іванова,
проректорів, деканів, викладачів та
студентів з інших факультетів, а також
відокремлених структурних підрозділів
нашого навчально-наукового комплексу – коледжів і технікумів й навчальних
закладів I-II рівня акредитації з усієї
України, які цього дня завітали на
факультет. Яке тільки частування з
чисто українською гостинністю й етнічними родзинками кожного регіону не
чекало на них у експозиціях команд, що
розгорнулися у внутрішньому дворі
університету! Канапки, юшки, м’ясні й
рибні страви, соління, десерти,
домашні вина, настоянки й компоти,
овочі та фрукти – всього не злічити!

Команда групи ГРС-4-7 (Буковина)
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Національному університету харчових технологій – 130 років
А у конкурсній програмі брали
участь: «Донбаські перчики» й «Котлета по-донбаськи» від команди групи
ТХ-4-3 (у презентації регіону команді
допомагали студенти факультету
інженерної механіки та пакувальної
техніки), яка презентували Донеччину;
«Драники по-слобожанськи з шампіньонами» і «Свинина, шпигована морквою, з овочами й капустою» від групи
ГРС-4-8, що представляла Слобожанщину; «Бужанина по-гуцульськи
під желе й буряковим соусом» і «Риба
з начинкою на подушці з цибулі» від
команди групи ТХ-4-1, яка подарували
зустріч із Гуцульщиною; група ТХ-3-1,
що представляла Крим, частувала
«Каре ягняти з мусом з броколі під
кремом шалот» та «Бітруд Салмон з
соусом та мікс-салатом»; Карпатський регіон (група ТХ-4-2) пригощав
«Закускою по-воловецьки» та «Човлетом»; Буковина (група ГРС-4-7)
приготувала «Рулет із сиром та грибами», а також «М’ясо з грибами й овочами, запечене під сиром»; формула
достатку, здоров’я і любові від
Поділля (група ГРС-4-5) була представлена у вигляді «М’ясного завиванця» й овочевої закуски, яка увібрала в
себе символи кожної області цього
регіону; Причорномор’я (група ГРС-4-6)
чарувало чисто одеським колоритом і
«Золотою рибкою» та закускою
«Частування від русалоньки»; Київщина (група ТХ-3-4) повернула до
часів княжої доби й пригощала «Запеченою фореллю» й млинцями
«Русичі»; Придніпров’я (група ГРС-4-4)
готувало «Осетра, запеченого по-отаманськи» й «Домашні ковбаски, подані на галушках» (на кухні працювала
повністю чоловіча команда кухарів);
Волинь (група ТХ-3-3) почастувала
«Рулькою в пиві, запеченою в гірчичному соусі з медом» та «Перепілкою з
канапками чотирьох видів»; Галичина
(група ТХ-3-2) подала «Млинці з
сиром, беконом і зеленню» на закуску
та основну страву – «Чанахі».
А ще були шоу-подачі з гумористичною розмовою двох шахтарів й збором футбольної команди з міні-паро-

діями на відомих діячів політики й
спорту; трембітою й веснянками; сватанням київського мажора Альоші до
простої закарпатської дівчини Марічки; жартівливими й проникливими
піснями про регіони, запальним гопаком, танцювальним міксом з танців
різних народностей регіону Причорномор’я; «ожившою картиною»;
презентацією страв у віршах, бешкетниками з Батярської кнайпи й десятиметровим прапором України, зшитим
вручну за одну ніч.
Першокурсники представили запальний флеш-моб «Єдина країна»,
паралельно тривав онлайн-конкурс
тематичних стіннівок, всіх охочих від
факультету частували ще й кулішем та
узваром. І скрізь, незважаючи на
примхи погоди (кілька разів пускався
дощ), – жарти, сміх, дружба й чудовий
настрій.
Зауважимо, що єдналися в конкурсі
не лише українці, склад команд-учасниць був інтернаціональний. За єдину
Україну єдиним дружнім, родинним
фронтом виступили студенти з
України, Росії, Казахстану та Білорусі.
Цього дня наші студенти продемонстрували не лише професійну майстерність, креативність й командний
дух, але й спільність інтересів, справжню єдність і родинне тепло, ставши
прикладом і взірцем для наслідування
всьому українському народові.
Та будь-яке свято добігає кінця, а
якщо це ще й конкурс, то його логічним завершенням стало нагородження переможців. Критеріїв оцінювання
було досить багато: «Технологія приготування», «Зовнішній вигляд команди», «Технічна майстерність приготування страви», «Злагодженість роботи команди», «Дотримання санітарно-гігієнічних вимог приготування
страви», «Представлення регіону»,
«Оформлення столу», «Шоу-подача»
й самі страви, які оцінювалися за зовнішнім виглядом, кольором, запахом,
смаком і консистенцією. У кожної
команди знайшлася своя родзинка,
тож журі відзначило їх у таких номінаціях:

Представлення регіону Крим (група ТХ-3-1)
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Слобожанщина – «Креативний рецепт класичного напою» (за настоянку
на айві);
Гуцульщина – «Зірки кулінарного
мистецтва» (за оригінальну сервіровку);
Крим – «Збереження етнічних традицій» (за татарський колорит);
Карпатський регіон – «Найсмачніша
гаряча страва» (за «Човлет»);
Буковина – «Поети сяючої кухні» (за
презентацію страв у віршах та стерильну чистоту на кухні під час приготування страв);
Причорномор’я – «Вірність традиціям» (за дотримання регіональних
особливостей у презентації регіону та
страв);
Київщина – «Давньоруський гламур» (за точне відтворення характеру
княжої епохи);
Волинь – «Золоті рученьки» (за карвінг та «Сало в шоколаді» (в шоколаді
й справді було сало!);
Галичина – «Львівська родзинка»
(за органічне перевтілення на бешкетників-батяр).
1-е місце виборола Придніпровщина
2-е місце у Поділля
3-е місце – Донеччина.
Всі команди учасники отримали
дипломи, солодкі призи й сертифікати
з бонусами для команди до здачі на
найближчій сесії якогось одного фахового предмету (сертифікати представники команди витягували «наосліп», бонус містив 80 балів, але наприкінці нагородження рішенням деканату вони були подвоєні, і тепер отримані 160 балів члени команди можуть
розподілити між собою на власний
розсуд і, пред’явивши сертифікат
викладачу, суттєво поліпшити свою
оцінку за семестр). Переможці конкурсу отримали ще й комплекти допоміжної літератури від редакції журналу
«Отельєр&Ресторатор», а факультет –
річну підписку журналу у подарунок.
Вітаємо всіх без винятку конкурсантів, бо цього дня вони вкотре довели,
що головний переможець у будь-яких
змаганнях – їх дружба!

Друге місце у групи ГРС-4-5 (Поділля)
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ
Багатим на нові навчальні та наукові видання став кінець минулого –
початок поточного року, коли спеціально до 130-ї річниці університету
з’явилася низка цікавих і оригінальних підручників, навчальних посібників
для студентів вищих навчальних закладів різних напрямків підготовки, а
також монографій наших науковців.
Книжкова полиця кафедри обліку і
аудиту поповнилася відразу кількома
підручниками і навчальними посібниками. Одним із них став підручник кандидата економічних наук, доцента кафедри обліку і аудиту Н.Слободян «Організація і методика економічного аналізу»,
який буде корисним не лише студентам, аспірантам чи викладачам, а й
може статися в пригоді практичним
працівникам служб менеджменту, обліку, фінансів чи маркетингу.
У книзі розглянуті теоретичні засади
економічного аналізу, основи організації
аналітичної роботи на підприємстві.
Детально і глибоко висвітлено інформаційну базу економічного аналізу на основі фінансової, статистичної звітності,
облікової та позаоблікової інформації.
Наведені запитання і завдання для
самоконтролю до кожної теми, наявний
корисний термінологічний словник.
Також науковці кафедри випустили
друге видання підручника «Аналіз
діяльності підприємств та банківських
установ: економічний, фінансовоінвестиційний, стратегічний» (автори –
Л.Чернелевський, Н.Слободян та О.Михайленко). Підручник являє собою
методичний комплекс і містить: теоретичний матеріал, практикум із багатоваріантними задачами, рекомендації з
організації поточного контролю знань.
До кожної із викладених тем наведені
методичні матеріали: контрольні запитання і тести, рекомендована для самостійної роботи навчальна література.
Вийшов друком навчальний посібник
«Фінансовий облік» за редакцією професора кафедри, академіка Академії
економічних наук України Н.Ткаченко.
У книзі висвітлені питання теорії і
практики ведення обліку власного капіталу, короткострокових та довгострокових зобов’язань, доходів майбутніх
періодів, витрат, доходів і результатів
діяльності суб’єктів господарювання,
основною метою діяльності яких є
одержання прибутку, а також розкритий порядок відображення інформації
про такі об’єкти обліку у облікових
регістрах та фінансовій звітності (з урахуванням законодавчих змін).
Навчальний посібник отримав Гриф
Міністерства освіти і науки України і призначений для студентів економічних
спеціальностей та викладачів вищих
навчальних закладів усіх рівнів акредитації, практикуючих бухгалтерів, аудиторів, менеджерів різних ланок управління,
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слухачів відділень післядипломної освіти
і програм підвищення кваліфікації тощо.
За редакцією доктора хімічних наук,
ректора університету, професора
С.Іванова вийшов чудовий і потрібний
підручник «Технологія продукції в закладах ресторанного господарства».
Навчальне видання створювалося
спільно науковцями і викладачами різних кафедр університету: експертизи
харчових продуктів, технології харчування та ресторанного бізнесу та біотехнології продуктів бродіння і виноробства.
У підручнику розглянуті актуальні
питання раціонального, збалансованого та адекватного харчування різних
груп населення і технології приготування м’ясних, молочних, хлібобулочних,
функціональних та інших продуктів і
напоїв.
Підручник отримав Гриф міністерства освіти і науки України і призначений для студентів вищих навчальних
закладів і може бути також корисним
для спеціалістів ресторанного господарства.
Чергові здобутки наукової діяльності
викладачів кафедри технології молока і
молочних продуктів з’явилися нещодавно у вигляді двох підручників під
грифом Міністерства освіти і науки
України, призначених для студентів
вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Харчові
технології та інженерія».
Обидва навчальні видання глибоко та
ґрунтовно висвітлюють різні технологічні аспекти молочної промисловості.
Перший підручник «Технологія отримання та первинного оброблення молока» авторства кандидатів технічних наук
О.Кочубей-Литвиненко та Н.Ющенко
дасть змогу студентам спеціальності
«Технології зберігання, консервування і
переробки молока» зрозуміти та засвоїти багато важливих технологічних нюансів виробництва високоякісного молока. Від характеристики основних порід
корів, поширених в Україні, різновидів
кормів, основи складання повноцінних
раціонів годівлі тварин, до санітарногігієнічних та протиепідемічних аспектів
отримання молока. У підручнику
докладно розглянуто хімічний склад
коров’ячого молока, біосинтез складових молока, основи фізіології молокоутворення та молоковіддачі. Проаналізовано фактори, що впливають на
надої, склад і властивості молока.
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Національному університету харчових технологій – 130 років
Підручник «Технологічні розрахунки у
молочній промисловості» став спільною роботою науковців та викладачів:
Г.Поліщук, О.Грек, Т.Скорченко, Т.Осьмак, Н.Ющенко, О.Кочубей-Литвиненко та О.Савченко.
У навчальному виданні наведена класифікація основних груп молочних продуктів, загальні технологічні операції
виробництва молочних продуктів, основні формули для їх продуктового розрахунку, приклади розрахунків основних
груп молочних продуктів і типові рецептури для нормативного методу розрахунку.
Новим підручником під міністерським
грифом поповнилася колекція наукових
видань кафедри біохімії та екологічного
контролю, доценти якої О.Семенова і
Н.Бублієнко під керівництвом професора, доктора технічних наук Л.Левандовського стали авторами навчального
видання «Природоохоронні технології
та обладнання».
У підручнику викладено основні екологічні проблеми харчової промисловості, охарактеризовано технології, що
застосовуються для їх вирішення.
Розглянуто традиційні та сучасні види
обладнання природоохоронного призначення. Наведено методики та приклади розрахунку основних видів очисного обладнання.
Книга призначена для студентів
вищих навчальних закладів напрямів
підготовки «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване
природокористування», «Харчові технології та інженерія», а також може бути
корисною магістрам та аспірантам екологічного напряму та фахівцям харчової
промисловості.
У поточному році побачив світ
навчальний посібник «Алгоритми розв’язання задач оптимізації» завідувача
кафедри інформаційних систем В.Самсонова.
У посібнику викладені основні математичні методи і алгоритми розв’язання задач безумовної та умовної оптимізації відповідно до програми курсу
«Математичні методи дослідження операцій». Особлива увага приділена обчислювальним алгоритмам. Наведена
більшість практичних задач, які розглядаються на всіх етапах їх розв’язання:
від постановки задачі до аналізу отриманих результатів.
Посібник стане у нагоді студентам
технічних, технологічних та економічних
університетів, які вивчають математичні методи оптимізації організаційноекономічних і технологічних процесів,
видання також може бути корисним для
наукових працівників і фахівців, які
використовують математичні методи
для планування управління.
Плідно розпочався для професорсько-викладацького складу кафедри
фінансів новий календарний рік. У видавництві «Магнолія-2006» вийшов друком підручник «Фінансовий менеджмент»
за редакцією професора Т.Говорушко.

Авторський колектив, утворений із
провідних доцентів кафедри фінансів, у
підручнику розкрив теорію і практику
фінансового менеджменту. Важливо,
що зміст підручника відповідає програмі навчальної дисципліни «Фінансовий
менеджмент», що дозволяє сформувати у студентів сучасні знання про сутність фінансового менеджменту, систему його забезпечення, управління грошовими потоками, прибутком, активами, інвестиціями, фінансовими ризиками підприємства. В підручнику також
розглянуто вартість і оптимізацію
структури капіталу підприємства, аналіз його фінансових звітів та управління
фінансами підприємства з позиції вартісно-орієнтованого підходу.
Нове видання має гриф Міністерства
освіти і науки України і буде корисним
викладачам, аспірантам та всім, хто
бажає професійно знати все про сучасний фінансовий менеджмент.
Науковці кафедри фінансів у своїх
дослідженнях завжди приділяли увагу
актуальним проблемам сучасності і
розробляли дієві пропозиції для їх вирішення. На тлі нинішніх подій на ринку
фінансових послуг в Україні дуже своєчасною є монографія доцента кафедри
фінансів Л.Шірінян «Фінансове регулювання страхового ринку України: проблеми теорії та практики».
У монографії знайшло відображення
розв’язання комплексної проблеми,
пов’язаної з інструментами фінансового регулювання страхового ринку,
науково обґрунтовано пропозиції щодо
його удосконалення в сучасних умовах.
Монографія розрахована на викладачів і студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, на аспірантів і наукових співробітників, практиків страхової справи, представників
державних органів регулювання фінансового ринку, фінансових структур і
самоврядних організацій, посередників
страхового ринку.
Незважаючи на велику кількість публікацій з методики викладання іноземної мови, що виходять останнім часом,
науково-практичного та методичного
матеріалу на допомогу викладачам іноземної мови у ВНЗ суттєво не вистачає.
У цьому навчальному році кафедрою
ділової іноземної мови та міжнародної
комунікації було видано 4 монографії:
«Формування міжкультурної компетенції студентів економічних спеціальностей у процесі фахової підготовки» (автори – О.Зеліковська та Г.Чередніченко),
«Формування творчих здібностей майбутніх бакалаврів-менеджерів» (автор –
Г.Чередніченко), «Лінгвокультурна інформація англійських та українських
інтертекстуальних
фразеологізмів»
(автор – О.Галинська), «Навчання іншомовного професійного спілкування студентів ВНЗ» (автори – Г.Чередніченко,
Л.Шапран, Л.Куниця, Л.Вікторова).
За редакцією професора кафедри
процесів і апаратів харчових вироб-

ництв О.Марценюка видана наукова
монографія «Масообмінні протитечійні
насадкові апарати». У виданні розглянута будова, гідродинамічні та масообмінні характеристики тепломасообмінних протитечійних апаратів з насипними і регулярними насадками, що працюють у системі газ-рідина і можуть
використовуватись для проведення
процесів абсорбції, перегонки, очищення газів, охолодження рідин.
Значна увага приділена розгляду інтенсивних режимів роботи насадок та
робочих характеристик і раціонального
конструювання вперше запропонованих регулярних листових пакетних
насадок із зубчастими отворами і зубчастими просіченими елементами.
Вийшла друком монографія фахівця
кафедри українознавства О.Пивоваренко «Винокуріння і шинкування на
Лівобережній Україні (друга половина
XVII – XVIII ст.)».
У виданні вперше комплексно
досліджується розвиток винокуріння та
шинкування в Гетьманщині. Проаналізовано основні засади політики царського і гетьманського урядів стосовно
цих промислів, їх причини та наслідки.
Дано комплексну характеристику винокуріння та розглянуто його особливості
в Гетьманщині. З’ясовано сировинну
базу винокуріння. Детально досліджена
інфраструктура та функціонування
шинків різної форми власності і кабаків,
показано рівень конкурентної боротьби
між ними. Визначено прибутковість
винокуріння та шинкування як для окремих власників, так і держави загалом.
Проаналізовано еволюцію оподаткування цих промислів. Розкрито вплив
винокуріння та шинкування на формування ринку праці.
Монографію рекомендувала до
видання вчена рада історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У рамках міжнародного співробітництва між кафедрою менеджменту нашого
університету та Інституту сільського
господарства та економіки харчової
промисловості (Польща, Варшава)
опубліковане спільне наукове видання
«Growth and Competitiveness factors of
the Agri-food Sector in Poland and Ukraine
Against the Background of Global Trends».
Видання містить ґрунтовний теоретичний аналіз, практичні рекомендації
та дослідження світових тенденцій за
такими напрямками: роль держави в
підвищенні конкурентоспроможності
сільськогосподарської продукції, забезпечення конкурентних переваг у
сільському господарстві, напрями підвищення конкурентоспроможності підприємств харчової промисловості,
екологічні та економічні проблеми
зростання конкурентоспроможності
сільськогосподарського сектору, продовольча безпека та підвищення конкурентоспроможності харчових продуктів.
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ВІТАЄМО!
З 60-річним ювілеєм вітання приймають:

Милу Милківну Долиніну, старшого викладача кафедри
фізичного виховання
Інну
Анатоліївну
Філіпську,
заступника
директора Вінницького коледжу з навчальної
роботи
Міцного здоров’я, вам, дорогі ювіляри,
натхнення, наснаги, успіхів у всіх
починаннях, шанобливих і вдячних
учнів бажають адміністрація,
викладачі, співробітники та студенти
нашого навчально-наукового
комплексу. Нехай доля завжди буде
прихильною до вас!

Збірна університету з футболу

Ніна Миколаївна Салатюк, завідувач кафедри
економічної теорії
Володимир Миколайович Кушков, старший викладач
кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління
Володимир Антонович Керницький, директор
Вінницького коледжу
Сергій Дмитрович Тарасенко, доцент кафедри
електротехніки

З 50-літтям поздоровляємо:

ЗА КРОК ДО МЕТИ
21 травня на тренувальній базі
«Динамо» у Конча-Заспі відбувся
півфінальний матч студентського
турніру «Динамо» (Київ) між командами нашого університету та
Національного медичного університету імені О.О.Богомольця.
Перед матчем тренер нашої збірної
Тарас Шпичка закликав футболістів
викластись у цій грі на всі сто відсотків
і досягнути позитивного результату.
Перші хвилини команди пристосовувались одна до одної та грали дуже
обережно, але вже за п'ять хвилин ініціативу у матчі перехватили наші футболісти. Атака за атакою, комбінації у
грі призводили до влучних ударів по
воротах, але бажаного результату
досягнуто не було.
© «ПРОМІНЬ»
Газета
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Безкоштовно

На 15 хвилині після розіграшу
штрафного Олег Бондарчук забив перший м’яч у ворота суперника, а вже
через хвилину він же збільшив рахунок
до 2:0.
На перерву команди пішли за повної
переваги наших футболістів. У перерві
тренер Тарас Шпичка вніс певні корективи у гру.
Другий тайм був за повної переваги
нашої команди, але неузгоджені дії при
виконанні штрафного у наші ворота
призвели до пропущеного м’яча, це ще
більше стимулювало до перемоги
наших гравців.
За грубу гру капітана команди
Національного медичного університету
імені О.О.Богомольця було вилучено з
поля, й наші футболісти використали
РЕДАКЦІЙНА РАДА:
Ю. Цой
О. Каращук, І. Литвиненко
Верстка:
К. Сінєв
Фотографії:
Р. Істомова, К. Сінєв
Обкладинка:
Р. Істомова

цей шанс, забивши третій м’яч у ворота суперника.
Остаточний рахунок матчу – 3:1 на
нашу користь.
Вітаємо нашу збірну з виходом до
фіналу!
Фінальну гру наші футзалісти зіграють на стадіоні «Динамо» ім. В.В Лобановського з командою Київського
університету ім. Б. Грінченка.
Нагадаємо, що саме наша збірна
стала переможцем першго турніру
Студентської ліги ФК «Динамо» (Київ).
Нині наші футболісти мають всі шанси
повторити цей результат. Тож побажаємо їм перемоги!
Вадим Степанюк,
спорторг університету
Свідоцтво про державну реєстрацію № 83,
серія КУ, видане 15 березня 2003 року
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