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ВИСОКА ЧЕСТЬ
21-24 травня 2014 р.
у Македонії, в м. Охрід відбувся 7-й
Конгрес EFFoST (7th Central
European Congress on Food), на
якому свої наукові доповіді
представили майже 300 науковців
із 30 країн світу. Змістовні і цікаві
виступи були присвячені
проблемам розвитку харчової
науки в Європі та світі.

Відповідно до традицій європейських конференцій та форумів, питання щодо кандидатури
наступного організатора конгресу СЕFood, який відбудеться у
2016 році, повинне було вирішуватися під час цьогорічного конгресу – СЕFood 2014. Визначення
претендента на проведення
наступного Конгресу – відповідальна та кропітка праця. При
цьому враховується велика кількість чинників, що характеризують наукову ді яль ність, мате ріальну базу та досвід претендентів у проведенні міжнародних
наукових заходів.

Університет презентує Т.Мостенська

харчовиків після успішного проведення у 2013 році двох представницьких
наукових форумів – Другого Північнота Східноєвропейського Конгресу з
Харчової Науки NEEFood-2013 й XXIV
Міжнародного колоквіуму СEDIMES.
Ці успішні міжнародні події, організовані за найвищими міжнародними
стандартами, як засвідчують наші
зарубіжні гості та колеги, були висвітлені у періодичних європейських
наукових виданнях та у світовому
ВЕБ-просторі.
Упевненому просуванню університету у напрямку інтеграції до європейського наукового простору сприяють
також успішні міжнародні проекти, що
виконуються кафедрами нашого навчального закладу. Враховуючи зазнаАктивна діяльність колективу нашочене, а також унікальну роль нашого
го університету сприяє підвищенню
університету як національного лідера
його статусу, визнанню його як активз харчової науки, керівництво Євроного гравця у Європейському наукопейської федерації харчової науки і
вому просторі. Зокрема, про наш унітехнології (EFFoST) запросило Націоверситет схвально заговорили у шинальний університет харчових технороких колах європейських науковцівлогій подати аплікацію
на проведення Конгресу
центральноєвропейських країн з харчової
науки у 2016 році. Принагідно зазначимо, що
такі конгреси проводяться під патронатом
EFFoST кожні два роки.
Ці конгреси стали традиційними. Серед спонсорів конгресу такі знані
компанії, як: ELSEVIER,
SPRINGER, лідери харчової промисловості – UNI
LIVER, KRAFT FOODS,
PRESIDENT та інші.
Підготовлений аплікаційний пакет документів
із детальною презентацією наукових здобутків
університету, його можливостей у сенсі організації визначних наукових
форумів європейського
рівня, з врахуванням
Символ організатора Конгресу
стану та перспектив роз-
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витку вітчизняної харчової науки,
місця харчової промисловості в економіці України, був направлений до
технічного комітету EFFoST.
Слід зазначити, що до Наукового
комітету EFFoST, який приймав рішення щодо кандидатури організатора,
надійшло декілька аплікацій, у тому
числі і від Словенії, яка має успішний
досвід проведення конгресу СЕFood.
Додатковим, вкрай несприятливим
для нас фактором, була також нестабільна політична ситуація в Україні.
Проте, навіть враховуючи ці обставини Науковий комітет, оцінивши нашу
аплікацію за обсягом і змістом, якість
презентації матеріалів та з урахуванням активної міжнародної діяльності
університету, віддав перевагу НУХТ.
Позитивному рішенню щодо проведення в нашому навчальному закладі
8-го конгресу СЕFood сприяла також
державна підтримка нашого університету. Так, на адресу технічного комітету надійшли листи підтримки від
Комітету Верховної Ради з питань
науки та освіти, Департаменту наукових досліджень та ліцензування Міністерства освіти і науки України, Департаменту продовольства Міністерства
аграрної політики і продовольства
України. Тож під час Конгресу СЕFood
2014 нашому університету передали
символ організатора наступного конгресу СЕFood – дзвіночок. Таким
чином, маємо нагоду відчутно поліпшити наш міжнародний статус тепер
уже як офіційного організатора одного із найвизначніших європейських
наукових форумів. Очевидно, що університет повинен всіляко використати отриману можливість, аби ще раз
заявити про себе як про потужній
наукових центр на загальноєвропейському рівні. Маємо досить часу задля
того, щоб наукові здобутки університету були представлені та посіли
належне місце серед європейських
університетів харчового профілю.
Т. Мостенська,
проректор з наукової роботи та
міжнародних зв’язків
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Національному університету харчових технологій – 130 років

СВІТ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ

Учасники олімпіади з біотехнології

Традиційно щовесни ми приймаємо II тур Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з
природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Харчова
промисловість та переробка сільськогосподарської продукції».
II тур Конкурсу проводиться у два
етапи: 1 етап - заочний (рецензування
робіт); 2 етап - очний у формі науковопрактичної конференції (захист робіт
претендентами на перемогу).
Цього року на конкурс подали роботи студенти з 25 вищих навчальних
закладів України. Галузева конкурсна
комісія розглянула їх та визначила
претендентів на перемогу, які виступили на підсумковій конференції.
Роботи учасників розглядали члени
журі за секціями відповідно до тем
наукових робіт: технологія хлібопекарських, кондитерських виробів і переробки зерна; технології м’ясних,
молочних та олійно-жирових продуктів; технологія бродильних виробництв і консервування; технологія харчування; процеси машин і апаратів
харчових виробництв; товарознавство
та експертиза харчових продуктів;
економічні спеціальності.
Студенти нашого університету також
представили свої роботи, виконані на
високому рівні, гідно захистили їх та
були нагороджені дипломами.
Дипломами І ступеня нагороджені:
Олена Задорожня за роботу «Удосконалення технології пісочного печива,
збагаченого каротиновмісною сировиною» (керівник – професор Віктор
Доценко), Оксана Попович за роботу
«Дослідження та удосконалення технології зброджування мелясного сус-

ла з використанням нових штамів
дріжджів» (керівник – доцент Анатолій
Куц), Тетяна Іванова та Іван Гагач за
роботу «Розробка технології та оцінка
якості делікатесних продуктів з м’яса
диких тварин» (керівник – професор
Людмила Пешук).
Дипломами ІІ ступеня нагороджені:
Наталія Дідик за роботу «Вивчення
технології діабетичних виробів, збагачених харчовими волокнами насіння
гарбуза» (керівник – професор Віра
Дробот), Артем Гайдай за роботу
«Антикризове управління діяльністю
підприємства» (керівник – професор
Ірина Федулова), Олександр Колядич
за роботу «Дослідження характеристик оптичних ізомерів карвону після їх
виділення в чистому вигляді з ефірних
олій» (керівник – Наталія Фролова),
Тетяна Жербіцька за роботу «Інтенсифікація процесу сушіння насіння
соняшника шляхом удосконалення
конструкції ротаційної сушарки з
псевдорозрідженим шаром» (доцент
– Роман Якобчук).
Дипломами ІІІ ступеня були відзначені роботи студентів: Інни Бончак –«Розроблення технології хліба з
використанням нетрадиційної рослинної сировини» (керівник –
Олександра Неміріч), Юлії Струк –
«Дослідження технології макаронних
виробів, збагачених чорницею»
(керівник – доцент Тетяна Голікова).
Цього року наш університет вперше приймав ІІ тур Всеукраїнської
олімпіади з біотехнології.
Традиційними учасниками були
команди Національного університету
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Наш університет
вже давно став
площадкою для
проведення
наукових форумів
різного рівня, в
тому числі і
студентських.

«Львівська політехніка» (м. Львів);
НТУУ «Київський політехнічний інститут» (м. Київ); Національного фармацевтичного університету (м. Харків);
Національного університету біоресурсів і природокористування України (м.
Київ); Національного авіаційного університету (м. Київ), а також вперше
візяли участь студенти Львівського
національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій ім.
С.З. Гжицького, Харківської державної
зооветеринарної академії, Чернівецького національного університету
ім. Юрія Федьковича.
На нагороджені були присутні представники корпорації «Артеріум» - офіційного спонсора олімпіади. Виконавчий директор ПАТ «Київмедпрепарат»
Олександр Яцюк (ПАТ «Київмедпрепарат» є складовою корпорації
«Артеріум») особисто нагородив переможців олімпіади цінними подарунками.
Приємно, що переможцем олімпіади стала студентка нашого університету Антоніна Попова (Диплом І ступеня). Крім того, команда нашого
навчального закладу стала другою у
командному заліку, а окремі студенти
були нагороджені грамотами у номінаціях: Ганна Дорош, Інга Савенко
Владислав Мілян за високий рівень
знань з дисципліни «Загальна мікробіологія та вірусологія»; Лілія Никитюк
за високий рівень знань з дисципліни
«Біохімія»; Олександра Сковоринська
за високий рівень знань з дисципліни
«Генетика».
А. Грищенко,
голова студентського
наукового товариства
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Проф. А.Соколенко і переможці конкурсу «Золотий каштан»

ЗАПОРУКА ПРОФЕСІЙНОГО УСПІХУ
Сьогодні важко собі уявити конструкторську і технологічну підготовку виробництва без програмних засобів
автоматизації. Широке впровадження систем автоматизованого проектування дозволило по-новому поглянути
на процес проектування і виготовлення виробів.
У зв'язку з цим суттєвих змін зазнає
також і підготовка фахівців для галузі
конструювання та проектування в
машинобудуванні.
Так інтенсифікації навчального процесу на факультеті інженерної механіки та пакувальної техніки сприяє широке використання новітніх комп'ютерних технологій, сучасних технічних
систем та активних засобів навчання.
Розвиток сучасних інформаційних
технологій знайшов своє відображення в діяльності кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування, яка готує фахівців за спеціальністю «Обладнання
переробних і харчових виробництв»
спеціалізації «Конструювання обладнання харчових виробництв», і де був
започаткований новий напрямок
науково-дослідної роботи, пов'язаний
з процесами аналізу та синтезу технічних систем із використанням сучасних

Тістоподільник
(розробка студента А.Марченка)
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засобів автоматизованого проектування та моделювання технологічних
ліній та обладнання.
Починаючи з 1996 року, на кафедрі
функціонує комп’ютерний центр,
оснащений потужною комп’ютерною
технікою та сучасними ліцензійними
версіями програмного забезпечення
корпорації AutoDesk, який дозволяє
реалізувати нові підходи в проектуванні через проведення моделювання
та аналізу тривимірних параметричних об’єктів.
У навчальному році, що завершується, студенти факультету продемонстрували гарну професійну підготовку на різних творчих конкурсах та
фахових олімпіадах. Зокрема, восени
студент п’ятого курсу Олексій Оліферчук зайняв третє місце в міжнародному конкурсі молодіжних проектів Autodesk «Придай форму будущему! - 2013», що відбувся на теренах
країн СНД. Використовуючи систему
Inventor Professional 2013 та програмний продукт 3ds Max Design, наш студент розробив «Проект електродіалізної установки», який був відзначений
Дипломом 3 ступеня та цінним подарунком.
Крім того, команда факультету в
складі Олексія Оліферчука, Володимира Захарова і Артема Хоменка
гідно представила наш університет на
ІІ етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади «Системи автоматизованого проектування та комп’ютерного
моделювання в машинобудуванні»,
яка проводилась на базі кафедри

інтегрованих технологій машинобудування Механіко-машинобудівного інституту НТУУ «КПІ», і в якій взяли
участь 42 студенти з 18 технічних університетів України, Росії та Білорусі.
Учасникам було запропоноване
завдання розробити САПР одного з
інженерних завдань із метою оцінювання рівня підготовки фахівців зі
створення програмних продуктів для
потреб машинобудування.
У складній конкурентній боротьбі
наша команда змогла представити
оригінальне технічне рішення та показати оптимальність розв’язання задачі, що дозволило їй вибороти друге
місце в номінації «проектування
САПР».
Дипломом ІІ ступеня та призом від
групи компаній «АСКОН», «Аквасофт»
та Аutodesk за перемогу у олімпіаді, за
високий рівень виконання роботи
«Проектування циліндричної протяжки мінімально можливої довжини для
оброблення деталі» був нагороджений Олексій Оліферчук, а керівнику
команди, доценту Юрію Вересоцькому вручений диплом за якісну
підготовку учасників олімпіади.
Понад 10 років АО АСКОН проводить Міжнародний молодіжний конкурс «Майбутні Аси Комп'ютерного
3D-моделювання» - престижне інтелектуальне змагання в сфері інформаційних технологій та інженерних дисциплін. Конкурс щорічно проводиться
серед навчальних закладів, що використовують системи КОМПАС-3D по
університетській ліцензії.
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Студенти факультету створили проекти на конкурс під науковим керівництвом доцента кафедри машини і
апарати харчових та фармацевтичних
виробництв Ігоря Литовченка. Артем
Марченко представив роботу «Тістоподільник», а Максим Стадник –
«Дозатор рідких компонентів».
Роботи студентів були відзначені
дипломами за відмінні результати у
використанні системи КОМПАС-3D
під час проектування технічних виробів та наукову творчість.
Автори проектів, на думку експертної комісії, продемонстрували
винахідливий підхід до вирішення
інженерних завдань, а високий рівень
підготовки студентів факультету в
галузі сучасних автоматизованих систем проектування був відзначений
подякою АО АСКОН, надісланої керівництву нашого університету.
Кафедра технічної механіки і пакувальної техніки активно співпрацює з
фірмою «CAMOZZI» - провідним підприємством із виготовлення пневматичного обладнання. У рамках співпраці кафедра створила сучасну спеціалізовану навчальну лабораторію
«НУХТ-CAMOZZI-пневматик», лабораторне устаткування якої регулярно
поповнюється новими елементами. В
лабораторії студенти мають можливість вивчати технології та обладнання
для проектування технологічних систем пневмо- та електропневмоавтоматики. Поза межами аудиторного
навантаження студенти беруть активну участь у предметних гуртках.
Гурток «Мехатроніка» був створений на кафедрі у 2008 році. Його мета
– активне залучення студентів старших курсів для отримання додаткових
звань, вмінь та навичок із комплексу
дисциплін, які є обов’язковим атрибутом сьогоднішнього фахівця – механіка, пневматика, електротехніка та
електроніка. Для якісного проведення занять гуртка використовується
спеціалізоване обладнання кафедри
та стенди компаній «CAMOZZI» і
«FESTO». Очолює роботу гуртка
доцент Микола Якимчук.

Дозатор
рідких
компонентів
(розробка студента М.Стадника)
Результати роботи гуртка яскраво
демонструються участю команди студентів у Всеукраїнській студентській
олімпіаді «Механотроніка в машинобудуванні», яка відбувається кожного
року в м. Києві на базі НТУУ «КПІ» за
наказом Міністерства освіти та науки
України та спонсорською участю ДП
«FESTO». Протягом останніх років
команди, сформовані на базі гуртка,
постійно займали призові місця.
Зокрема, у 2010 році – перше місце в
командних та друге в індивідуальних
змаганнях; у 2011 році – друге місце в
командних та перше в індивідуальних
змаганнях; у 2012 році – четверте
місце в командних та індивідуальних
змаганнях.
У поточному навчальному році олімпіада зібрала дев’ятнадцять команд із
тринадцяти провідних навчальних
закладів України. Наша команда у
складі Дениса Пригодія, Юрія Бабича,
Олега Тарана та Альони Бабицької
виборола ІІІ місце у загальнокомандних змаганнях. В індивідуальній першості перше місце зайняв магістрант
із машин і технологій пакування
Денис Пригодій.
Майбутнім спеціалістам, що навчаються за спеціальностями «Машини і
технології пакування» та «Машини і
ресурсозберігаючі технології переробки упаковки», пощастило, бо вони
мають можливість брати участь у
фаховому конкурсі наукових робіт

Переможці олімпіади
олімпіади
Переможці
механотроніки вв машинобудуванні
машинобудуванні
зз механотроніки

«Золотий каштан». У 2013 р. відбувся
вже XIV конкурс студентських робіт,
присвячений вирішенню актуальних
завдань пакувальної індустрії.
За результатами конкурсу щорічно
проводиться Міжнародна студентська
науково-практична конференція, на
якій студенти-переможці мають змогу
доповісти про результати своєї роботи, подискутувати з учасниками конференції. Стало вже традицією проводити цю конференцію в нашому
навчальному закладі, в її організації
активну участь беруть викладачі та
студенти кафедри технічної механіки і
пакувальної техніки.
У 2013 році переможцями конкурсу
стали студенти Яна Мирошніченко
(керівник – професор Олександр Гавва), Денис Пригодій (керівник – доцент Микола Масло) та Наталія
Рафальська (керівник – доцент
Анатолій Волчко), які нагороджені відзнаками Міністерства освіти та науки
України і Клубу пакувальників України.
Тож залучення студентів до науководослідної роботи та їх ґрунтовна підготовка із загальнотехнічних дисциплін та інформаційних технологій
дозволяють забезпечити високу конкурентну
здатність
випускників
факультету на ринку праці.
С. Блаженко,
декан факультету,
К. Васильківський,
доцент кафедри ТМПТ

Призер конкурсу
конкурсу Autodesk
Autodesk
Призер
О.Оліферчук зз керівництвом
керівництвом факультету
факультету
О.Оліферчук

www.nuft.edu.ua — №5 (1123), червеньь 2014 Р. — ПРОМІНЬ

5

НАЗУСТРІЧ ЮВІЛЕЮ

НУХТ У ДЗЕРКАЛІ ІСТОРІЇ
Продовжуємо знайомити читачів з історією нашого університету (початок у №4)
СТАНОВЛЕННЯ
Навесні 1917 року Смілянські класи
рішенням Міністерства народної освіти отримали статус середнього хімікотехнічного училища з 4-річним терміном навчання. Очолив хіміко-технічне
училище В.К. Нагорнов. Влітку того ж
року Російське технічне товариство
констатувало: «Смелянские Технические Классы, вступающие в 34-ый
год своего существования, являлись
до сего времени не только в нашем
крае, но и во всей России старейшим
учебным заведением для подготовки
служащих-специалистов сахарных
заводов, но с развитием и повышением профессионального образования
в стране вообще, и усовершенствованием сахарной промышленности, будут предъявляться к
Техническим Классам большие
требования, а таковыя удовлетворить представится возможным лишь, преобразовав их в
среднее химико-техническое
училище». Про зацікавленість
Тимчасового уряду у підготовці
кадрів для цукрової промисловості яскраво свідчить збільшення фінансування діяльності
училища: від 16 432,5 рублів до
32 525 рублів на рік.
Буремні події 1917-1918 рр.
внесли свої корективи у життя
навчального закладу. Німецька
окупація Сміли у 1918 р., а після
неї невизначеність періоду
Директорії негативно позначилися на діяльності училища. Насамперед, це стосувалося матеріальної бази: частину обладнання з майстерень вивезли до
Німеччини, а під час погрому, влаштованого «Смілянською сотнею вільного
козацтва» Я. Водяного, була знищена
частина лабораторного обладнання.
Однак, попри ці прикрі обставини,
викладачі та студенти знайшли в собі
мужність продовжити навчання.
Зусилля ці не були марними і незабаром привели до якісного поступу у
статусі навчального закладу.
У 1918 році завідувачем Смілянського хіміко-технічного училища став
випускник природничого факультету
Петроградського університету О.С. Соколов, який продовжив його розвиток
у складні часи політичних і економічних змін. З початком непу училище
було реорганізоване у технікум цукрової промисловості, а наступного року
при ньому була відкрита професійна
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школа. Виходячи з потреб тогочасної
цукрової промисловості, у 1922 році в
технікумі започаткували два відділення – механічне та відділення бурякоцукрового виробництва.
Таким чином, початок 1920-х років
можна вважати стартовим етапом
розгалуження навчального закладу:
поряд із вищою школою – Смілянським технікумом цукрової промисловості існував також заклад середньої
спеціальної освіти – Смілянська профшкола. У звіті за літній триместр
1923 р. технікум кваліфікувався як
вищий навчальний заклад, випускники якого успішно працювали в усіх
союзних республіках за спеціальністю
«цукроваріння».

Ішлося також про відкриття хімічного
відділення. У доповідній записці з
питань складання навчального плану
Смілянської профшколи і технікуму
цукрової промисловості зазначалося:
«…химическое отделение более всего
приблизилось к действительным потребностям сахарной промышленности. Но вместе с тем оно стало особняком от механического и агрономического отделения, составляя как бы
самостоятельное учебное заведение».
Уже під час прийому на 1923
навчальний рік обумовлювалося, що
курс навчання у профшколі становитиме два роки, а у технікумі – три. Для
вступу до профшколи вимагалося
закінчення семирічної трудової школи
в Україні або двох перших класів
школи другого ступеня для вихідців із
Росії. Прийом відбувався за результа-

тами іспитів із політграмоти, арифметики, алгебри, геометрії, природознавства та позитивної оцінки письмових творів українською чи російською мовою. Умови вступу на всі три
відділення профшколи були однакові.
Для вступу до технікуму вимагалося
закінчення профшколи за профільною
спеціальністю і складання вступних
іспитів як із загальноосвітніх, так і зі
спеціальних дисциплін. Так, від вступників на хімічне відділення вимагалися
достатні знання з політграмоти, арифметики, алгебри, геометрії, тригонометрії, фізики, цукрового виробництва, неорганічної хімії, а також написання твору на задану вільну тему
українською чи російською мовою і
зняття з натури ескізу. Для вступу
на механічне відділення вимагалися достатні знання з вищезгаданих шкільних предметів, а
також виконання контрольної
роботи зі столярної та слюсарної
справи. Студентами агрономічного відділення (закритого у 1924
році) могли стати претенденти,
які склали іспити з політграмоти,
арифметики, алгебри, геометрії,
тригонометрії, фізики, основ
неорганічної хімії, ботаніки, зоології та виконали твір на задану
тему.
Із перетворенням хіміко-технічного училища на технікум різко
зросли вимоги до викладання та
організації навчально-виховного
процесу. На зміну О.С. Соколову
прийшов П.М. Кислинський, який
став першим директором технікуму.
Саме на початок його діяльності припало значне оновлення викладацького складу. П. Кислинському вдалося залучити до викладання приватдоцента Київського політехнічного
інституту, директора Черкаського інституту народної освіти О.Ю. Архиповича; викладача Петроградського політехнічного інституту К.О. Курбатова;
співробітника Української академії наук
І.В. Ліндемана; кандидата фізикоматематичних наук І.П. Чефранова.
Оновлення викладацького складу
дозволило у найкоротші терміни підвищити ефективність навчання. Уже в
1924 році Смілянський технікум став
єдиним технікумом цукрового виробництва не тільки в межах України, а й
Радянського Союзу. Випускники технікуму отримували кваліфікацію інженерів-хіміків і інженерів-механіків. За ініціативою П.М. Кислинського Укрпроф-
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Національному університету харчових технологій – 130 років
освіта прийняла рішення про створення кафедри машинобудування (1926 р.),
зважаючи на те, що «основи машинобудівництва і особливо будівництво
апаратури цукроварень складають
одну із головних дисциплін Технікуму».
Значною проблемою для колективу
стало рішення Укрпрофосвіти про розформування профшколи, адже більше
половини студентів починали навчання саме з неї, приходячи до технікуму з
ґрунтовною фаховою підготовкою.
П.М. Кислинський як директор технікуму доклав багато зусиль для її відродження, і відповідною ухвалою Народного комісаріату освіти УРСР її було
відновлено, а навчання розпочато з 1
січня 1929 р.
Враховуючи високий рівень підготовки спеціалістів і активну наукову
діяльність колективу, Колегія Народного комісаріату освіти УРСР від 28
листопада 1929 р. ухвалила рішення
про створення на базі технікуму
Смілянського цукрового інституту.
На посаді директора інституту
П.М. Кислинський пропрацював недовго: за сфабрикованою справою
про «злочинницьку» організацію «Промпартія» 22 березня 1931 року він був
заарештований і засуджений до чотирьох років заслання у Вологду. До Сміли
він більше не повернувся. Повністю
П.М. Кислинського було реабілітовано
лише 24 квітня 1959 року.
Рубіж 1920-30-х рр. відзначився кардинальними перетвореннями у народному господарстві, створенням нових
та реконструкцією існуючих галузей
промисловості. Гостро постала проблема нестачі інженерних кадрів.
У 1930 році на базі Смілянського
інституту цукрової промисловості, а
також цукрових факультетів Кам’янець-Подільського хімічного інституту
і Київського політехнічного інституту
був створений Київський інститут цукрової промисловості (КІЦП). Інститут
мав три факультети: цукровий (хімічний), механічний (устаткування цукроварень) та економічний; підпорядковувався виш Союзцукрові Народного
комісаріату торгівлі СРСР. Після масштабної реорганізації керівником
закладу став доктор технічних наук,
професор, заслужений діяч науки
РРФСР В.Б. Фремель (1930-1931 рр.).
Відповідно до загального плану
будівництва ВНЗ України, почали зводити навчальний корпус у районі
Повітрофлотського проспекту. Союзцукор виділив для цих потреб понад
3 млн. крб., і вже у листопаді 1931 р.
інститут отримав власне приміщення
(доти студенти навчалися у Смілянському та Київському відділеннях).
У 1930 р. до інституту на навчання
було зараховано 450 осіб. На шести
кафедрах активно розроблялися нові
навчальні плани і програми. До складу
інституту увійшли також кафедри цук-

рового виробництва Харківського та
Ленінградського технологічних інститутів, і він одержав назву «Київський
інститут технології цукру» (КІТЦ).
Наступним директором став випускник інституту П.Ф. Неминущий
(1932 р.). Передчасна смерть обірвала його життя на 36 році.
У цей час були майже повністю
облаштовані навчальні приміщення;
будувалися студентські гуртожитки,
бібліотека, їдальня, будинок для професорсько-викладацького складу, навчальні майстерні, спорткомплекс,
оснащувалися сучасним обладнанням
лабораторії та навчальні кабінети. У
структурі інституту створено Музей
цукрової промисловості. Функціонували дослідні спиртовий та цукровий
заводи, рентген-кабінет.
Яскравою ілюстрацією до портрету
сталінської епохи стала доля наступника П.Ф. Неминущого, також випускника Київського інституту технології
цукру Ф.К. Стефанського (1932-1937 рр.).
Учасник громадянської війни, нагороджений орденом Червоного прапора, він у 1937 році отримав направлення на роботу в Облхарчопром,
потому був репресований і загинув у
добу сталінського терору.
У 1933 р. до складу КІТЦ увійшло
багато нових інститутів, факультетів та
кафедр хіміко-технологічного та харчового профілю, й він був перейменований на Київський хіміко-технологічний інститут харчової промисловості
(КХТІХП), до складу якого увійшли три
факультети: механічний, хіміко-технологічний та економічний.
Збільшився і контингент студентів.
Якщо в 1930 р. в інституті навчалося
450 студентів, у 1931 р. – 824, то 19371938 рр. – вже майже 2 тисячі. За п'ять
років (1932-1937 рр.) інститут підготував 1200 інженерів-технологів, економістів і механіків для харчової промисловості.
У 1935 році КХТІХП перейменували на
Київський технологічний інститут харчової промисловості ім. А.І. Мікояна.
Під цією назвою він не лише здобув
визнання і посів чільне місце у вищій
школі колишнього Радянського Союзу,
а й був знаний далеко за його межами.
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У ці роки пріоритетним став акцент
на підготовку власних науково-педагогічних кадрів. Із 1935 р. інститут
отримав право присуджувати науковий ступінь кандидата наук і приймати
до захисту докторські дисертації.
Вчених інституту залучали до створення устаткування і впровадження новітніх технологій для галузей харчової
промисловості.
З цією ж метою у травні 1934 р. в
інституті створений Науково-дослідний центр, науковою роботою в якому
займалася значна кількість студентів.
У 1937 році директором інституту
став М.А. Мікулін (1937-1938 рр.). За
його діяльності розгорнуто широку
спортивно-масову і оборонну роботу;
велике значення приділялось військово-патріотичному вихованню. При
інституті засновано волейбольну і
футбольну команди, стрілецький,
мотоциклетний, автомобільний, радіотехнічний та інші гуртки. Велика увага
приділялась розвитку студентської
самодіяльності. Інститут мав власний
клуб із великою глядацькою залою.
Активно працювали драматичний,
хоровий, літературний, хореографічний гуртки, струнний, домровий та
духовий оркестри, ансамбль українського танцю.
З 1938 року інститут очолив випускник КТІХП Я.Е. Кац (1938-1941 рр.). У
1941 р. він організовував евакуацію
навчального закладу до тилу, а сам
залишився в Києві на підпільній роботі
й загинув від рук фашистів.
За десять передвоєнних років в
інституті було підготовлено понад
2 500 інженерів-технологів, механіків,
економістів, що втричі перевищувало
ту їх кількість, яка працювала в харчовій промисловості Радянського Союзу.
Київський технологічний інститут
харчової промисловості став одним із
провідних вишів країни. У 1938-1939
навчальному році його було занесено
до Книги кращих вищих навчальних
закладів республіки, а в лютому 1941 р.
визнано кращим навчальним закладом серед ВНЗ Наркомату харчової
промисловості СРСР.
Далі буде

Навчальний корпус у Києві (1931 р.)
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МОЛОДІ ДУХОМ
ювілею кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів присвячується

Викладачі, студенти та гості кафедри на виставці «ХлібКондитерЕкспо-2014»
Для колективу кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських
виробів 2014 рік відзначений подвійним святом, адже поряд з ювілеєм
університету кафедра святкує своє
65-річчя.
Кафедра технології хлібопекарських
та кондитерських виробів була заснована у 1949 році. Підготовка фахівців
із спеціальності “Технологія хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів” розпочалась з 1950
року, а з 1961 року готуються фахівці і
за заочною формою навчання. У 1993
році була одержана ліцензія на підготовку фахівців із спеціальності “Технологія зберігання і перероблення
зерна”, яка у 2002 році була передана
відокремленій від кафедри самостійній кафедрі технології зберігання та
переробки зерна.
У 1964 р. на кафедрі розпочався
прийом в аспірантуру, і викладацький
склад почав поповнюватися, в основному, за рахунок власних випускників.
За цей період підготовлено та захищено понад 80 кандидатських дисертацій та 7 докторських.
Організаційну роботу зі створення
кафедри проводив декан технологічного факультету доцент К.Д. Жура.
Першими викладачами кафедри були
доц. І. М. Ройтер, к.т.н. А. А. Міхелєв, ст.
викладач Й.М. Куліковський. Лабораторії організовували доц. Н.І. Берзіна,
лаборант Л.А. Сурганова та інженер
Т.Х. Черноус. Протягом 23 років (з 1954
по 1977 рр.) кафедру очолював проф.
А.А. Міхелєв, з 1977 по 1981 рік – проф.

О.Т. Лісовенко. Впродовж двох років
кафедру очолювала доц. Н. І. Берзіна,
наступні 10 років (1983-1993 рр.) – доц.
О. С. Острик. З 1999 по 2006 рік завідувачем кафедри була д.т.н., проф.,
член-кор. НААН України В.І. Дробот., а
з 2006 року по теперішній час – д.т.н.,
проф., заслужений працівник освіти
України В.М. Ковбаса.
Вагомий внесок у розвиток кафедри
та підготовку висококваліфікованих
фахівців у різні роки зробили доценти
Н.І. Берзіна, А.П. Демчук, А.Я. Ко ва ленко, Є. В. Лях, Л. М. Маркіанова,
Н. О. Чумаченко, Л. Ю. Годунова, І. А. Сисоєв, В. І. Теличкун, С. І. Сидоренко,
А. І. Скорикова, А. Д. Прокопенко,
Є. Г. Бон даренко, Л. М. Недєлина,
Т. О. Степаненко, ст. викладач В. У. Кокарева.
За час свого існування назва кафедри змінювалася кілька разів. Спочатку
це була кафедра технології хлібопекарського, кондитерського і макаронного виробництв, потім – кафедра технології хлібопекарського, кондитерського, макаронного виробництв і харчоконцентратів, далі – кафедра технології хліба, кондитерських, макаронних
виробів, харчоконцентратів і зерна.
Кілька років кафедра носила назву технології хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів, нині її
назва – кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів.
Впродовж 65 років кафедра підготувала понад 6000 випускників за
освітньо-кваліфікаційними рівнями
«бакалавр», «спеціаліст», «магістр».
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Наші випускники обіймають посади
державних службовців, директорів,
головних інженерів, начальників змін,
завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерів-технологів на
великих і малих підприємствах, пов’язаних із виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, кондитерської продукції, макаронних виробів, харчових
концентратів не лише в Україні, а й за
кордоном.
На кафедрі, вперше в університеті, з
1975-1976 рр. було впроваджене
виконання міжуніверситетських і міжкафедральних комплексних дипломних проектів, захист яких здійснюється на підприємствах за активної участі
виробничників.
Кафедра технології хлібопекарських
і кондитерських виробів має потужну
наукову школу, яка була започаткована на початку 60-х років минулого століття професорами І.М. Ройтером та
А.А. Міхелєвим. Впродовж декількох
десятків років колектив кафедри
активно займався науковими розробками галузі, що зумовило формування
чотирьох напрямків науково-дослідної
роботи кафедри.
Під керівництвом професора
В.І. Дробот на кафедрі виконується
робота "Застосування нетрадиційної
сировини і добавок з метою покращання хлібопекарських властивостей
борошна, інтенсифікації технологічного процесу, надання виробам оздоровчої та профілактичної дії". В цьому
науковому напрямі працюють викладачі: доценти Ю.В. Устинов, О.А. Бі-

Національному університету харчових технологій – 130 років
лик, В.М. Махинько, Л.А. Михонік,
Ю.В. Бондаренко, А.М. Грищенко, ст.
викладач В.В. Малиновський.
Над роботою "Розробка прогресивних ресурсозберігаючих технологій виробництва кондитерських виробів із використанням нових видів
сировини з лікувальними, імуностимулюючими та радіозахисними якостями для всіх груп населення, в тому
числі для хворих на цукровий діабет"
під керівництвом професора А.М. Дорохович працюють викладачі: професори В.І. Оболкіна, В.В. Дорохович,
доценти С.Г. Кияниця, Ю.В. Кам булова, О.О. Кохан.
Науковий напрям "Розробка прогресивних ексклюзивних технологій
харчоконцентратів підвищеної харчової, біологічної цінності, швидкого
приготування, дитячого, лікувальнопрофілактичного призначення на
основі зернової сировини" очолює
професор В.М. Ковбаса. Робота проводиться спільно з доцентами В.А. Терлецькою, Н.О. Фалендиш, І.М. Зінченко, асистентом О.В. Запотоцькою.
Під керівництвом професора
В.Г. Юрчак виконується робота "Наукове обґрунтування і вдосконалення
технології макаронних виробів переробки борошна пониженої якості та
створення продуктів оздоровчого
призначення".
До наукової роботи активно долучають і студентів, роботи яких неодноразово ставали переможцями на Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт та виборювали призові
місця на ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Харчові технології та інженерія».
Викладачі кафедри співпрацюють з
багатьма закордонними вищими
навчальними закладами та науковими
установами Болгарії, Білорусі, Казахстану, Німеччини, Росії. З низкою
наукових установ та навчальних закладів заплановане написання спільних
монографій: з Університетом харчових
технологій (Болгарія, м. Пловдів), РУП
науково-технічним центром Національної академії наук з продо вольства (Білорусь, м.Мінськ), Міжнародною промисловою академією
(Росія, м. Москва).
Професорів кафедри запрошують
як офіційних опонентів дисертаційних
робіт, що захищаються за кордоном,
зокрема у Білорусі.
Інноваційні розробки вчених кафедри демонструються на всеукраїнських і
міжнародних конференціях та виставках, де отримують золоті медалі, дипломи та гран-прі. Безліч нагород на
конкурсі «Солодкий тріумф», який щорічно проводиться в рамках виставки
«Sweets&Bakery Ukraine» та «Всеукраїнської дегустаційної комісії України» в
рамках галузевої виставки «ХлібКондитер-Експо», отримали вироби, розроблені під керівництвом професорів

А.М.Дорохович, В.І.Оболкіної, В.І. Дробот та доцента Ю.В.Камбулової.
Підготовка висококваліфікованих
фахівців забезпечується необхідним
рівнем викладацького складу кафедри: 100 % викладачів мають наукові
ступені доктора або кандидата наук,
значна частина викладачів мають
великий практичний досвід роботи на
виробництві, що позитивно впливає
на якість підготовки фахівців.
Викладачі кафедри готують фахівців
також у відокремлених структурних
підрозділах університету – регіональних навчально-наукових центрах у
містах Кам'янець-Подільський, Львів,
Свалява та Суми.
Кафедрою започатковано проведення конкурсу «Кращий технік-технолог хлібопекарського та кондитерського виробництв» для студентів
структурних підрозділів, що навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«молодший спеціаліст» та «Кращий
технолог хлібопекарського та кондитерського виробництв» серед студентів, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр».
Для покращення навчального процесу викладачі працюють над створенням методичних рекомендацій,
конспектів лекцій, навчальних посібників, проходять стажування на підприємствах галузі, підвищують кваліфікацію на курсах ІПДО НУХТ. У процесі розроблення робочих навчальних
планів і програм дисциплін використовується передовий досвід зарубіжних технологічних вишів.
Особлива увага приділяється не лише
науковій роботі і навчальному процесу, а
й виховній роботі, передусім патріотичному вихованню молоді. Викладачі
постійно наголошують студентам, що
саме вони є запорукою майбутнього
нашої держави та вчать молоде покоління поважати традиції, звичаї рідної країни, її досягнення та успіхи. Допомагають викладацькому складу в цьому
відвідування музеїв, театрів, виставок,
тематичні бесіди під час проведення

кураторських годин та інші заходи.
Наставники академічних груп разом
зі студентами беруть участь у підготовці Дня факультету, Дня української пісні
та інших свят. Родзинкою цього навчального року стало проведення в квітні Свята хліба, під час якого відбулися
конкурси «Великодній кошик», «Пасхальний куліч», конкурс стіннівок та тематичний вечір «Хліб – усьому голова».
Викладачі кафедри активно співпрацюють із провідними підприємствами
галузі. Двічі на рік разом із виробничниками проводяться міжнародні
наукові конференції за спеціальністю.
Співробітники кафедри входять до
складу Центральної галузевої дегустаційної комісії хлібопекарської промисловості України та ЗАТ «Укркондитер»,
є членами технічних комітетів стандартизації України та редколегій фахових
видань, входять до складу багатьох
спеціалізованих вчених рад.
Результати величезної праці колективу на науковій та освітній ниві, його
вклад у розвиток університету відображають 20 монографій, підручників
та навчальних посібників, понад 1800
нау кових статей, підтверджують
понад 250 авторських свідоцтв і
патентів на винахід.
Ювілей університету та кафедри це передусім важлива нагода ще раз
повернутися до славетних традицій
нашого навчального закладу, вшанувати тих, хто доклав зусилля до його
становлення, його наукової слави.
Освітні, наукові та виховні традиції - це
основа, без якої ми, напевно, сьогодні
не змогли б говорити про здобутки і
розвиток. Колектив кафедри хлібопекарських та кондитерських виробів
вітає всіх із подвійним ювілеєм та
бажає міцного здоров’я, щастя, тепла,
добра, миру, сонця та творчих успіхів у
вихованні майбутніх працівників харчової промисловості і науковців.
В. Ковбаса,
д-р техн. наук, професор
Л. Михонік,
канд. техн. наук, доцент

Викладачі кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів
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«Промінь» продовжує знайомити з видатними вченими, імена яких
присвоєні стипендіям, що отримують кращі з кращих студентів нашого
університету. Сьогоднішня розповідь про першого завідувача кафедри
біохімії та екологічного контролю, визначного науковця Геннадія
Олексійовича Нікітіна.

ФУНДАТОР НАУКОВОЇ ШКОЛИ

Кафедра біохімії та екологічного
контролю займає провідне місце у
підготовці професійних екологів. Вона
була створена в 1974 році. З моменту
започаткування й до1995 року завідувачем кафедри був доктор технічних
наук, професор Геннадій Олексійович
Нікітін.
У перше десятиріччя важливими
напрямками наукової діяльності
кафедри були охорона навколишнього середовища та технологія біологічно активних речовин мікробного
походження.
Професором Г.О. Нікітіним була
створена школа біотехнології очищення стічних вод. Саме професор Нікітін
та його учні теоретично обґрунтували
та перевірили на практиці біохімічні
основи очищення концентрованих
стічних вод харчової промисловості.
Сьогодні спеціалісти наукової школи
професора Г.О. Нікітіна розробляють
два важливих напрями сучасної науки.

Перший напрям – охорона навколишнього середовища, який включає розроблення технології очищення стічних
вод та перероблення відходів на біогаз і кормові продукти.
Другий напрям - біотехнологія
мікробного синтезу, тобто виробництво біологічно активних речовин мікробного походження. Учні школи Геннадія Олексійовича Нікітіна цього
напряму працюють у галузі виробництва каротинів, виробництва інших
речовин мікробного походження кормових дріжджів, мікробних полісахаридів та ін.
Результати діяльності школи мають
велике науково-практичне значення.
Зокрема, були теоретично обґрунтовані та перевірені на практиці біохімічні основи очищення концентрованих
стічних вод харчової промисловості та
стічних вод, що містять нафтопродукти. Поряд із професором Г.О.Нікітіним
у цих розробках брали участь професор А.І.Салюк, доценти А.М.Шевченко, О.І.Семенова, Н.В.Левітіна,
Н.О.Бублієнко, к.т.н. В.С.Залєвський,
к.т.н. В.В.Бублієнко.
У результаті проведеної кропіткої
наукової роботи на кафедрі була вперше розроблена нова технологія очищення концентрованих стічних вод
харчової промисловості і тваринництва. На підприємствах були створені
експериментальні та напівпромислові
установки, де в технологічну схему
включили метанове бродіння як попередню стадію очищення стічних вод із
одержанням горючого газу. Це дозволило професору Г.О. Нікітіну розроби-

Продовжувачі справи науковця
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ти теорію метанового бродіння та
нове уявлення про біоенергетику.
Результати
науково-практичної
діяльності стали підґрунтям для написання та видання навчальних посібників: «Биохимические основы микробиологических производств» (1981 р.);
«Метановое брожение в биотехнологии» (1990 р.); «Биохимические основы микробиологических производств
(друге перевидання), (1994 р.).
Учні школи також є авторами або
співавторами монографій і навчальних посібників, у тому числі: Залєвський В.С. «Гигиенические основы
очистки сточных вод» (1991 р.), Салюк
А.І. «Модернізація виробництва: системно екологічний підхід» (1997 р).
Підготовлено і надруковано також
багато статей, одержані декілька
десятків авторських свідоцтв та
патентів.
Професором Геннадієм Нікітіним
підготовлені 30 кандидатів наук, багато з них є керівниками науководослідних установ, лабораторій.
За технологією, розробленою Геннадієм Олексійовичем та його учнями,
працюють станції очищення стічних
вод на суднах у головних портах
Дніпровського басейну - Києві,
Херсоні, Дніпропетровську, Запоріжжі, Кременчуці, а також на Дунаї
(Ізмаїл). За розробками Г.О.Нікітіна і
А.І. Салюка на Ново-Каховському
м’ясокомбінаті побудована напівпромислова установка з перероблення
жировмісних стічних вод на біогаз.
За розробками Г.О.Нікітіна, О.І. Семенової і Н.В. Левітіної на НовоградВолинському сирзаводі побудована
напівпромислова установка з очищення стічних вод.
За досягнення в галузі охорони
навколишнього середовища колектив
співробітників кафедри в 1984 році
був нагороджений бронзовою медаллю ВДНГ СРСР, а в 1985 році срібною
медаллю ВДНГ СРСР.
З метою увічнення пам’яті видатного вченого та відзначення й заохочення кращих студентів за ініціативи ректорату в університеті запроваджена
іменна стипендія професора Геннадія
Олексійовича Нікітіна, яка вручається
молодим студентам-науковцям факультету біотехнології та екологічного
контролю за найкращі результати
наукових досліджень.
Колектив кафедри біохімії
та екологічного контролю
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першому турнірі брали участь 12
команд, а переможцем стала
команда нашого університету.
У другому сезоні студентська ліга
ФК «Динамо» мала вже 16 колективів.
Фінал та матч за третє місце проводилися на стадіоні «Динамо» ім. Лобановського.
У нинішньому розіграші турніру
взяло участь 20 команд. Матчі проходили на спортивно-тренувальній базі
ФК «Динамо» в Кончі-Заспі та на базі
ДЮФШ «Динамо» імені Валерія Лобановського.
Груповий етап Студентської ліги
стартував у жовтні 2013 року.
З легкої руки Сергія Реброва, Максима Коваля та Джермейна Ленса були
сформовані чотири групи, з яких до стадії плей-оф вийшли по дві команди.
У чвертьфінальних матчах команда
Національного медичного університету
ім. Богомольця переграла команду
Національного технічного університету
України «КПІ», футболісти Київського
національного університету ім. Вадима
Гетьмана виграли у команди Національної академії внутрішніх справ,
спортсмени нашого університету перемогли футболістів Національного університету державної податкової служби України, а команда Київського університету ім. Б. Грінченка виграла у
спортсменів Київського національного
університету будівництва та архітектури.
У першому півфіналі команда
Київського університету ім. Б. Грінченка
переграла команду Київського національного університету ім. Вадима Гетьмана, а футболісти нашого навчального
закладу виявилися сильнішими за
спортсменів Національного медичного
університету ім. Богомольця.
Зазначимо, що з усіх учасників
фінальних матчів лише команда
Національного медичного університе-

У

ФУТБОЛЬНИЙ ОЛІМП
24-го травня на стадіоні «Динамо» ім. Валерія Лобановського відбулася
неординарна, цікава подія – тут пройшли фінальні матчі чергового сезону
Студентської Ліги ФК «Динамо» (Київ), який проводиться щорічно серед
студентських команд вищих навчальних закладів Києва.
ту ім. Богомольця вже вдруге билася
за бронзу турніру. Інші учасники вперше вийшли на газон стадіону
«Динамо» ім. Лобановського.
За підтримки глядачів, яких було
близько чотирьох тисяч (і серед них
ректор нашого університету Сергій
Іванов), команди показали блискучий
футбол, сповнений драматизму, пристрастей та принципової боротьби.
Першими у матчі за третє місце на
поле вийшли студенти Київського
національного економічного університету ім. В. Гетьмана та Національного
медичного університету імені А.Богомольця.
У завзятій та напруженій боротьбі з
мінімальним рахунком 1:0 перемогли
«медики». Доля третього місця вирішилася завдяки єдиному голу, забитому
за лічені хвилини до фінального свистка, коли арбітр призначив пенальті.
Фінальний матч завершився з таким
же рахунком, щоправда, тут усе вирішилося ще на початку першого тайму.
Команда нашого університету виявилася сильнішою за колектив Київського
університету імені Б. Грінченка.
Автором єдиного м'яча, який забезпечив нашій команді чемпіонство, став
Олег Бондарчук. Радості переможців
не було меж!
Церемонія нагородження відбулася
в урочистій атмосфері. У ній узяли
участь президент київського «Динамо»
Ігор Суркіс, міністр молоді та спорту

України Дмитро Булатов, ветерани
«Динамо» (Київ) Володимир Мунтян,
Леонід Буряк, президент Фан-клубу
«Динамо» Сергій Михайленко, а також
голова Студентської профспілкової
асоціації Олександр Яцунь.
Кілька гравців були відзначені індивідуальними нагородами.
Так, найкращим гравцем турніру
став Олег Бондарчук (НУХТ), а найкращим воротарем – Олег Войтович
(НМУ).
Також футболісти, які відзначилися
особливо, отримали спеціальні призи
від динамівських легенд Леоніда
Буряка та Володимира Мунтяна.
Склад команди-переможця: Євгеній
Жук, Роман Демчук, Артем Кучинський, Віталій Малимон, Максим
Дядюнець, Олександр Бульбін (факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності), Микола Кiбиш,
Олег Бондарчук, Ярослав Васюк,
Андрій Дюжов, Роман Шоколенко,
Руслан Савенко (факультет інженерної
механіки та пакувальної техніки),
Сергій Поліщук, Олег Моршна, Андрій
Потапов, Олександр Семенов, Олексій Джуджук (факультет економіки і
менеджменту), Андрій Зозуля, Дмитро Гагун, Вадим Степанюк (факультет
енергетики і енергоменеджменту),
Сергій Чепорнюк (факультет біотехнології та екологічного контролю).
Вітаємо нашу збірну з черговим
досягненням!

Наша збірна – чемпіон третього турніру Студентської ліги ФК «Динамо» (Київ)
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ВІТАЄМО!
Розпочалося довгоочікуване спекотне літо. І в
перші його дні ми щиро вітаємо ювілярів, які святкують свої дні народження у червні.
з 75-літтям вітання приймає
Анатолій Петрович Ладанюк, завідувач кафедри
автоматизації процесів управління
з 70-річчям вітаємо
Віру Іванівну Кузнецову, директора ІваноФранківського технікуму ресторанного сервісу і
туризму нашого університету

З давніх-давен земля наша славилася великою кількістю благодійників та шанувальників українства, які зробили вагомий внесок
у збереження та розбудову української нації.
Усім добре відоме ім’я українського
письменника і драматурга Михайла
Старицького (1840–1904), який на
спадок від батьків утримував професійну українську трупу артистів.
Згадаємо ще кілька видатних постатей. Українська громадська діячка і
меценатка (до речі, тітка гетьмана
Павла Скоропадського) Єлизавета Милорадович (1832–1890) щедро допомагала українським видавництвам, шкільництву, львівській «Просвіті», журналу
«Правда». У той час, коли в царській
Росії діяли сумнозвісні Валуєвський
циркуляр (1863 р.) і Емський указ
(1867 р.), вона дала значну суму (9
тисяч гульденів) на заснування у Львові
Наукового товариства ім. Т.Шевченка –
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Безкоштовно

60-річний ювілей зустрічають
Сергій Ігоревич Береговий, доцент кафедри українознавства
Ніла Євгеніївна Лебіга, завідувач сектору навчально-методичного відділу
Наталія Вікторівна Медвідь, доцент кафедри фізики
Наталія Леонідівна Зарва, начальник юридичного відділу
50 років виповнюється
Ірині Олексіївні Кропивницькій, доценту кафедри
технології цукру і підготовки води
Дорогі ювіляри!
Щиросердо бажаємо вам міцного здоров’я, невичерпної творчої наснаги і завзяття, вагомих успіхів і
всіляких гараздів! Нехай оптимізм та незгасима енергія
й надалі будуть вашими постійними супутниками у житті!

УКРАЇНСЬКІ МЕЦЕНАТИ
своєрідної академії наук із пріоритетним напрямом українознавства.
Особлива вдячність і низький уклін
цукрозаводчикам братам Симиренкам,
з яких Платон (1821–1863) профінансував видання «Кобзаря» Т. Шевченка
1860 р., а Василь (1835–1915) виділяв
гроші на видання журналів «Київська
старовина», «Україна», газет «Рада»,
«Громадська думка». Впродовж сорока років він передавав одну десяту
своїх прибутків на розвиток української культури у різноманітних її проявах; фінансово підтримував українських письменників – Михайла Драгоманова і Михайла Коцюбинського.
Землевласник і меценат, публіцист і
громадський діяч Євген Чикаленко
(1861–1929) фінансово допомагав журналу «Київська старовина», заснував
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нагороду (1000 карбованців) за найкраще написану історію України, сплачував
гонорари авторам статей «Київської
старовини». Разом із В.Симиренком і
Л.Жебуньовим фінансово сприяв організації газет «Громадська думка»
(1906 р.) і «Рада» (1906–1914 рр.).
Справжні патріоти українства, вони
не афішували своєї благодійної діяльності. Наприклад, Василь Симиренко
передавав кошти на культурні потреби
через істориків В.Антоновича і М.Грушевського.
Слід згадати і Григорія Галагана
(1819–1888) – громадського діяча,
мецената, землевласника з Полтавщини. В пам’ять про сина, померлого в
юнацькі роки, він заснував (1871 р.)
колегію Галагана – приватний середній
навчальний заклад. Зі стін колегії вийшли: відомий сходознавець, учений, академік А.Кримський, поети-неокласики
М.Драй-Хмара та П.Филипович, ботанік
В.Липський, психолог Г.Костюк,
мовознавець В.Ганцов. У цьому приміщенні (м. Київ, вулиця Богдана
Хмельницького, 11) вінчався Іван Франко. Нині тут розташований Національний музей літератури України.
Багато славних імен зберігає наша
історія, сьогодні ми побіжно згадали
лише декількох із них, та пам’ять про
їх славні діла, безкорисне служіння
розвитку нашої держави має слугувати прикладом нам, їх нащадкам і прийдешнім поколінням.
В.В. Бельдій,
методист факультету
доуніверситетської освіти
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