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ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

промінь
Не так вже й часто звертаємося
ми зі словами вітання до пред
ставників сильної статі. Лютне
вий календар дарує нам цю
приємну нагоду – 23 лютого –
День захисника Вітчизни – свято
відоме усім. Воно було започат
коване у 1918 році на честь пер
шої перемоги робітничоселян
ської армії і довгі роки мало на
зву "День Радянської армії і
Військовоморського флоту".
Після проголошення незалеж
ності України Указом Президента
України цей день був проголоше
ний Днем захисника Вітчизни.
Редакція "Променя" приєднує
ться до привітання керівництва і
сердечно вітає усіх чоловіків на
шого університету зі святом.

Шановні викладачі, співробітники,
студенти,
дорогі ветерани!
Від усієї душі вітаю Вас з Днем за
хисника Вітчизни!
Любов до Батьківщини, готовність
відстоювати її інтереси завжди за
лишаються в душі кожного українця.
У сьогоднішній неспокійний час не
легка і небезпечна праця захисника
Вітчизни затребувана сповна – така
ціна миру і спокою на рідній землі.
У цей святковий день, в першу
чергу, вклоняюся нашим ветеранам,
героїчні подвиги яких – приклад
справжнього патріотизму, без
завітного служіння своєму народу.
Вони – еталон високої моральності,
стійкості духу, безмежної любові до
Батьківщини.
Також в День захисника Вітчизни
вітаю всіх, хто стояв і стоїть на варті
рідної землі і тих, хто в майбутньому
виконуватиме цей святий обов'язок..
Щиро зичу міцного здоров'я, впев
неності в завтрашньому дні, миру і
благополуччя!
З повагою,
Ректор

С. Іванов
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НАУКОВА РОБОТА
ТА МАЙБУТНІ СТИПЕНДІАТИ
Відбулося чергове засідання вченої ради університету, на якому роз
глядалися кадрові питання, науководослідна робота в університеті,
підготовка наукових і науковопедагогічних кадрів вищої кваліфікації,
кандидатури на висунення на здобуття Премії Президента України та
Верховної Ради України молодим ученим та кандидатури на здобуття
іменних стипендій університету, а також стипендій Президента та
Кабінету Міністрів України.
Розпочалося засідання з тра
диційного вручення ректором універ
ситету Сергієм Івановим атестатів
кандидатів та докторів наук, відзнак
кращим співробітникам, а також пе
реможцям Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з при
родничих, технічних та гуманітарних
наук 2010/2011 н.р.
Відзнаку "Ветеран НУХТ" отримали:
Валентина Михайлівна Небильцова,
Іван Федорович Цабілев та Анатолій
Іванович Соколенко.
Дипломи Міністерства освіти і нау
ки, молоді та спорту України I, II, III
ступенів ректор вручив студентампе
реможцям Конкурсу наукових робіт за
напрямами:
– "Харчова промисловість та пере
робка сільськогосподарської про
дукції" – Юлії Поліщук, Андрію Мур
зіну, Олегу Галенку; Ользі Третя
ковій, Тамарі Кролевець і Роману
Стасюку;
– "Економіка підприємства та уп
равління виробництвом" – Тетяні Мос
тенській;
– "Менеджмент" – Анастасії Тіхоновій
та Миколі Ткачуку;
– "Екологія та охорона навколишнього
середовища" – Анастасії Скочко і Мак
симу Кундєєву;
– "Готельноресторанна справа" –
Євгенії Хілініч й Уляні Білинській;
– "Бухгалтерський облік, аналіз та ау
дит" – Марії Підгайній;

– "Інформатика, обчислювальна тех
ніка та автоматизація" – Дмитру Кон
драшову та Дмитру Шумигаю.
Також грамотами були нагороджені
наукові керівники переможців конкур
су – доцент Галина Кундєєва і асис
тент Ірина Радзієвська.
За рішенням вченої ради універси
тету на здобуття Премії Президента
України молодим ученим були вису
нуті 2 наукові роботи, на здобуття
Премії Верховної Ради України моло
дим ученим – 3 наукові роботи. Крім
того, 41 кандидатура зі студентів усіх
факультетів була затверджена на
здобуття іменних стипендій універ
ситету, 4 – на здобуття стипендій
Президента України і 1 – стипендії
Кабінету Міністрів України.

ТАК ТРИМАТИ!

Відповідно до Постанови Верховної
Ради України від 20 грудня 2011 року
№ 4181VI "Про присудження Премії
Верховної Ради України найталано
витішим молодим ученим в галузі фун
даментальних і прикладних досліджень
та науковотехнічних розробок за 2011
рік" присуджено премії Верховної Ради
України за роботу "Протигерпетичні та
імуномоделюючі властивості вітчизня
ного комплексного індуктору інтерфе
рону" доцентам кафедри біотехнології
і мікробіології нашого університету Інні
Лич та Оксані Скроцькій.
Колектив університету вітає лауреа
тів премії і бажає творчого натхнен
ня та подальших вагомих наукових
здобутків!

З метою сприяння розвитку
вітчизняної науки і техніки, ак
тивізації участі талановитих моло
дих учених у проведенні міждис
циплінарних фундаментальних і
прикладних наукових досліджень та
науковотехнічних розробок, інно
ваційному розвитку держави, підви
щенню престижу наукового праців
ника та його ролі у суспільстві Вер
ховна Рада України заснувала 20
щорічних Премій Верховної Ради
України найталановитішим моло
дим ученим у галузі фундаменталь
них і прикладних
досліджень та
науковотехнічних розробок.

Ректор С.Іванов вручає
відзнаку "Ветеран НУХТ"
В.М. Небильцовій

промінь

№1, лютий (2012), 3 стор.

МАСШТАБНЕ РЕФОРМУВАННЯ
10 січня 2012 року відбулося роз
ширене засідання Комітету Вер
ховної Ради України з питань науки і
освіти, участь у якому взяв ректор
нашого університету С.Іванов.
До порядку денного засідання
Комітету було внесено питання нової
редакції проекту Закону України "Про
вищу освіту" (реєстр. № 9655 від 28
грудня 2011р., автор – Кабінет Мініс
трів України) та альтернативного
проекту Закону України "Про вищу
освіту" (реєстр. 96551 від 30 грудня
2011р., автори – народні депутати
А.Яценюк, Л.Оробець).
Презентуючи урядовий законо
проект, розроблений експертною ро
бочою групою Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України, пер
ший заступник міністра освіти і науки,
молоді та спорту України Євген
Суліма, зокрема, зазначив: "Пред
ставлений на розгляд урядовий зако
нопроект про вищу освіту створював
ся впродовж тривалого часу – з люто
го 2008 року. Його обговорено в науко
вих, науковопедагогічних колективах
вищих навчальних закладів, у сту
дентських, профспілкових органі
заціях. З метою доопрацювання ос
танньої редакції законопроекту у
Міністерстві створено експертну ро
бочу групу, до складу якої увійшли на
родні депутати України, працівники
МОНмолодьспорту, інших міністерств,
які мають у підпорядкуванні вищі нав
чальні заклади, ректори та проректори
вищих навчальних закладів, представ
ники студентських і громадських ор
ганізацій, міжнародних організацій, а
також об'єднань роботодавців і
профспілок. У результаті багатомісяч
ного обговорення до робочої групи
надійшло понад 380 зауважень та про
позицій, які стосувалися 64 статей за
конопроекту".
Крім цього, за словами Євгена
Суліми, зважаючи на зацікавленість
МОНмолодьспорту у якісному законо
давчому забезпеченні вищої освіти,

експертною робочою групою деталь
но опрацьовано пропозиції, надані на
родним депутатом України Юрієм
Мірошниченком, а також враховано
окремі зауваження експертівюристів
Адміністрації Президента України.
Таким чином авторство законо
проекту Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України належить ти
сячам представників освітян та мо
лоді, проект є важливим за своєю кон
цепцією, оскільки питання реформу
вання вищої освіти як ніколи на часі.
Водночас необхідно врахувати думку
студентської молоді, висловлену під
час всеукраїнського студентського
референдуму, а під час ухвалення за
конопроекту обов'язково відстояти
норми щодо підняття мінімальної сти
пендії до рівня прожиткового мініму
му, незмінності плати за навчання для
студентівконтрактників протягом
усього строку навчання, збереження в
повному обсязі діючих прав органів
студентського самоврядування тощо.
Коментуючи урядовий варіант
проекту Закону України "Про вищу ос
віту", секретар Комітету Верховної Ра
ди України з питань науки і освіти Ка
терина Самойлик наголосила: "Пот
рібно врахувати думки ІІІ Всеукраїнсь
кого з'їзду працівників освіти, Спілки
ректорів ВНЗ України, студентського
самоврядування, які із зауваженнями,
але висловилися за те, щоб ми прий
няли за основу законопроект внесе
ний Кабінетом Міністрів України.
Раціональне зерно можна взяти із за
конопроекту Юрія Мірошниченка та
законопроекту Лесі Оробець і Арсенія
Яценюка. Але їх за основу не можна
брати. Якщо говорити за цільність, на
правленість, то вони не охоплюють
все те, що необхідно для такого базо
вого і важливого закону".
Віталій Курило, голова підкомітету з
питань фахової освіти Комітету Вер
ховної Ради України з питань науки і
освіти також висловився стосовно
трьох запропонованих законопроектів:
"Давайте підійдемо до всіх цих зако

Доповідає перший заступник міністра
освіти і науки, молоді та спорту України Є. Суліма

нопроектів за правилом лікарів –
"не зашкодь". Головне завдання, щоб
той закон, який прийме Верховна Ра
да України був не гірший, ніж діючий.
Ми повинні шукати, скажемо так, во
рога не в бюрократі Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту, а в
інших міністерствах, які все зроблять,
щоб ще щось зрізати. Головне в уря
довому законопроекті – зберегти все
найкраще і після першого читання до
повнити ще кращим, з інших внесених
законопроектів".
В обговоренні законопроектів та
кож взяли участь представники депу
татського корпусу, інших міністерств
і відомств, ректорського корпусу,
молодіжних громадських організацій
тощо.
За підсумками засідання Комітету
Верховної Ради України з питань
науки та освіти було ухвалено рішення
усі запропоновані законопроекти на
правити на розгляд Верховної Ради
України у першому читанні.
Коли верстався номер
1 лютого 2012 року у Національ
ному технічному університеті Ук
раїни "КПІ" відбулася зустріч рек
торів вищих навчальних закладів
Київського регіону з головою
Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти Максимом
Луцьким, організована Радою рек
торів Київського вузівського цент
ру. Участь у заході взяли ректори
провідних вищих навчальних за
кладів і, зокрема, ректор нашого
університету Сергій Іванов.
У ході зустрічі в чергове обгово
рювався проект нового закону про
вищу освіту, внесеного Кабінетом
Міністрів України (реєстр. № 9655
від 28.12.2011 р.,), пропозиції гро
мадськості до цього законопроек
ту, які продовжують надходити і до
профільного Комітету Верховної
Ради, і до Ради ректорів, і, безпосе
редньо, до вищих навчальних за
кладів, а також експертний висно
вок Ради Європи щодо поперед
ньої (від 7 вересня 2011 року) версії
законопроекту.
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ЯКІСТЬ ЗНАНЬ ПЕРЕВІРИЛА ЗИМОВА
ЗАЛІКОВОЕКЗАМЕНАЦІЙНА СЕСІЯ
Таблиця 1
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Розпочався останній зимовий місяць, і з ним активізувало
ся студентське життя – закінчилися консультації, заліки, ек
замени і перездачі. Студенти зітхнули з полегшенням, а для
адміністрації розпочався період підбиття підсумків, визна
чення результатів, з якими прийшли студенти до контролю
знань, отриманих протягом попередньої чверті.
Аналіз якості знань, на сьогодні, є нагальним питанням не
лише для нашого університету, йому значну увагу приділяє
Уряд і Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України.
Зокрема, Кабінет Міністрів України постановою від 14 грудня
2011 р. N 1283 затвердив "Порядок проведення моніторингу
якості освіти", Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України 10.01.2012 р. затвердило "Положення про
національну систему рейтингового оцінювання діяльності
вищих навчальних закладів", а Державна інспекція навчаль
них закладів України 19.01.2012 провела семінарнараду
щодо підвищення якості надання освітніх послуг, на якій були
присутні і представники нашого навчального закладу.
Така увага до якості знань, які здобувають студенти вищих
навчальних закладів, з боку урядових установ не пройшла
повз Національний університет харчових технологій: з січня в
структурі нашого університету створений відділ моніторингу
якості освіти, на який покладено функції внутрішнього цензо
ра, що аналізує відповідність освіти нормативним та законо
давчим вимогам. Свою роботу новостворений відділ розпо
чав iз розгляду зимової заліковоекзаменаційної сесії.
Першим етапом у такому аналізі стала перевірка ор
ганізації і проведення екзаменів. У цілому в університеті екза
мени проводилися викладачами відповідно до вимог, а сту
дентами з високою мірою дисциплінованості. Проте, були ви
явлені і ряд недоліків та зауважень: у деяких викладачів були
відсутні необхідні документи під час проведення екзамену
(відомості модульного контролю, затверджені білети тощо);
при проведенні екзаменів в усній формі відомості підсумко
вого контролю не заповнювалися, а оцінки фіксувалися у осо
бистих нотатках викладачів. Виявлені випадки, коли викладач
був відсутній або виходив з аудиторії під час проведення ек
замену (13 січня 2012 р., викладач Карлаш Ю.В., аудиторія А
547, о 9.55; 16 січня 2012 р., викладач Баглюк С.В., аудиторія
Ж320, о 14.40). Здивували випадки, коли співробітники на
вчальнометодичного відділу замість екзамену, який стояв у
розкладі знаходили зачинену або пусту аудиторію (13 січня
2012 р., викладач Махинько В.М., аудиторія Б301, о 8.15).
Про недисциплінованість науковопедагогічних працівників
свідчать факти неузгодженого з диспетчерською службою
університету і не відображених в розкладі переносу ауди

Таблиця 4
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Таблиця 7
Â³äñîòîê îö³íîê "çàäîâ³ëüíî"
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Таблиця 9
Àáñîëþòíà óñï³øí³ñòü ñòóäåíò³â äåííî¿ ôîðìè íàâ÷àííÿ ÍÓÕÒ â
çèìîâ³ åêçàìåíàö³éí³ ñåñ³¿ çà îñòàíí³ òðè ðîêè ( 2010, 2011,2012)
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Таблиця 10

ÁÒÅÊ
40,31
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åêçàìåíàö³éí³ ñåñ³¿ çà îñòàíí³ òðè ðîêè ( 2010, 2011,2012)
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Таблиця 8
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Таблиця 6
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торій, які завадили потраплянню на екзамени "студентів
соньків". Не дивлячись на наведені факти, в цілому по універ
ситету явка на екзамени студентів та їх проведення пройшли
доволі успішно, а в деяких випадках, навіть, креативно. Зок
рема, під час проведення екзамену викладачем Бабуш
кою Л.Д. 13 січня 2012 р., у аудиторії Г303, о 10.57 студент
готувався до відповіді, акомпануючи собі на гітарі.
За результатами зимової заліковоекзаменаційної сесії
2011/2012 навчального року абсолютна успішність склала
93%, а якісна успішність – 64%.
Аналіз абсолютної і якісної успішності по факультетах
представлений в таблицях 1, 2. Згідно з ними, найвищі по
казники абсолютної та якісної успішності у факультету техно
логії оздоровчих продуктів та харчової експертизи (ХЕТОП),
відповідно 97,25% та 78,55%. Найнижчі показники має фа
культет інженерної механіки та пакувальної техніки (ІМПТ) –
абсолютна успішність – 82,54%, якісна успішність – 57,63%.
Аналіз результатів сесії по курсах свідчить, що на ряді фа
культетів низьку підготовку показали студенти другого курсу.
Серед найкращих варто відзначити студентів 5 курсу фа
культету бродильних і цукрових виробництв (БЦВ), якісна
успішність яких склала 94,16%. Порівняння результатів сесії
по курсах наведено в таблицях 3, 4.
Проаналізовано також відсоток оцінок по факультетах,
який подано в таблицях 58. Лідери по кількості відмінників –
факультети технології оздоровчих продуктів та харчової
експертизи (ХЕТОП), готельноресторанного та туристич
ного бізнесу (ГРТБ), а також біотехнології та екологічного
контролю (БТЕК).
Найбільше четвірок отримали студенти факультетів хлібо
пекарських та кондитерських виробництв (ХКВ), бродильних
і цукрових виробництв (БЦВ) і біотехнології та екологічного
контролю (БТЕК).
Трієчники мають перевагу на факультетах автоматизації та
комп'ютерних систем (АКС), енергетики і енергоменедж
менту (ЕН) й технології м'ясомолочних та парфумернокос
метичних продуктів (ТММПКП).
А найсуворіші викладачі були до студентів факультетів
інженерної механіки та пакувальної техніки (ІМПТ), а також
економіки і менеджменту (ЕіМ), відповідно 16,79 та 7,74
відсотків незадовільних оцінок.
Порівняно з попередніми роками абсолютна успішність
суттєво не змінилася, а от показники якісної успішності пе
ревершили результати і 2010, і 2011 років (таблиці 9 та 10).
К.С. Семенюк,
начальник навчальнометодичного відділу
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Підтримка талановитої молоді – од8
не із пріоритетних завдань нашого
колективу. Тому, за ініціативи ректо8
рату, були засновані 22 іменні сти8
пендії для кращих із кращих студентів
університету. Вони призначаються
рішенням вченої ради за поданням
деканатів факультетів. Кожна з таких
стипендій носить ім'я видатного педа8
гога, науковця, визначної особис8
тості, яка зробила неоціненний вне8

сок у розвиток харчової науки і на8
шого навчального закладу.
"Промінь" розпочинає публікацію
циклу статей, присвячених цим непе8
ресічним особистостям.
Про засновника кафедри про8
цесів і апаратів харчових вироб8
ництв, людину, яка віддала універси8
тету понад 40 років життя – Всево8
лода Миколайовича Стабнікова, на8
ша перша розповідь.

ЛЮДИНА З ВЕЛИКОЇ ЛІТЕРИ

У

лютому 2012 року виповнюєть
ся 107 років від дня народження
видатного вченого, заслужено
го працівника вищої школи України,
лауреата Державної премії України,
засновника кафедри процесів і апа
ратів харчових виробництв нашого
університету, доктора технічних наук,
професора Всеволода Миколайовича
Стабнікова.
Народився В.М. Стабніков 24 люто
го 1905 року в селі Чистенька Алтайсь
кого краю у сім'ї поштового службов
ця. Після закінчення Томського техно
логічного інституту пройшов шлях від
аспіранта до завідувача кафедри про
цесів і апаратів, декана хімікотехно
логічного факультету. У 1935 році був
затверджений кандидатом наук без
захисту дисертації.
У 1938 році В.М. Стабніков був пере
ведений до Воронезького хімікотех
нологічного інституту, де працював
завідувачем кафедри обладнання хар
чових виробництв, а з 1941р. – заступ
ником директора з наукової і навчаль
ної роботи. На початку 40х років захи
стив докторську дисертацію "Механізм
процесу ретифікації і норми проекту
вання колон". У 1946 році він був відря
джений до США, де 6 місяців працював
радником із питань торгівлі обладнан
ням для харчової промисловості.
У 1947 році В.М. Стабніков був при
значений заступником начальника Го
ловного управління вищих навчальних
закладів харчової промисловості
СРСР, а потім – директором Мос

СЕРТИФІКАТ ОТРИМАНО!
Університет отримав Сертифікат,
який підтверджує членство нашого
навчального закладу у Мережі універси
тетів Чорноморського регіону (BSUN).

ковського технологічного інституту
харчової промисловості, де він ор
ганізував кафедру процесів і апаратів
та працював за сумісництвом її завіду
вачем.
З 1951 року наукова та педагогічна
діяльність Всеволода Миколайовича
повязана з Київським технологічним
інститутом харчової промисловості, у
якому він понад 37 років працював на
посаді завідувача кафедри процесів і
апаратів та водночас 10 років був про
ректором з наукової роботи.
Всеволод Миколайович Стабніков –
визначний вчений у галузі процесів та
апаратів, автор понад 300 наукових
праць. Ним приділялось багато уваги
підготовці науковопедагогічних кадрів,
зокрема він очолював роботу 63 канди
датів і 13 докторів технічних наук.
Серед основних наукових напрацю
вань слід виокремити розроблення
теорії оновлення поверхні контакту фаз
при масообміні (1935 р.), розвиток
теорії моделювання масообмінних про
цесів, відкриття явища провалу у сітча
стих тарілках, поглиблене вивчення ме
ханізму ректифікації. Широке визнання
отримали його роботи з дослідження
фазової рівноваги в системі етанолво
да, гідродинаміки барботажних про
цесів. Під його керівництвом були роз
роблені контактні пристрої, методи
розрахунку і проектування ректифіка
ційних установок.
В.М. Стабніков був видатним педа
гогом, людиною високої культури, до
брозичливим, але водночас і вимогли

вим. Свої зауваження і вимоги він вис
ловлював у такій делікатній і коректній
формі, що ставало незручно за допу
щені недоліки, виникало палке бажан
ня їх виправити. Досвід і талант вихо
вателя мали великий вплив на якість
підготовки інженерних кадрів для хар
чової промисловості. Ним написано
16 монографій та підручників із за
гальноінженерних і профільних курсів
харчових вищих навчальних закладів.
Протягом багатьох років В.М. Стаб
ніков був членом Вищої атестаційної
комісії (ВАК) СРСР, членом кількох
науковотехнічних рад, членом редко
легій низки союзних та республікансь
ких наукових журналів, до останнього
року життя був головним редактором
республіканського міжвідомчого збір
ника "Харчова промисловість". За за
слуги перед Батьківщиною Стабніков
був нагороджений багатьма орденами і
медалями, одержав звання "Заслуже
ний працівник вищої школи", двічі був
лауреатом державних премій України в
галузі науки і техніки.
В.М. Стабніков полишив нас у жовтні
1991 року, на 87 році життя. Людина з
щирим серцем, великої працездат
ності, скромна і чуйна – таким на
завжди залишиться Всеволод Мико
лайович Стабніков у пам'яті його учнів
та послідовників створеної ним науко
вої школи, а також усіх тих, хто мав ща
стя його знати і разом працювати.
О. Ю. Шевченко,
завідувач кафедри процесів і
апаратів харчових виробництв

Виконавчий комітет цієї міжнарод
ної організації прийняв рішення щодо
вступу нашого університету у BSUN
9 червня 2011 року.
До складу Мережі університетів
Чорноморського регіону входять
визнані академічні спільноти, знані
університети Туреччини, Азербайд
жану, Росії, Казахстану, Румунії, Бол
гарії, Угорщини та України. У рамках
цієї організації виконується низка
науководослідних проектів, які
фінансуються ЄС, зокрема з еко
логізації виробництв у причорно
морських районах.

Наш університет має значні наукові
напрацювання з розроблення функ
ціональних та лікувальнопрофілак
тичних продуктів, тому у BSUN особ
ливо зацікавлені у співпраці з нашим
навчальним закладом із метою ство
рення зазначених продуктів на базі
унікальної рослинної сировини при
чорноморського регіону.
Членство в мережі університетів Чор
номорського регіону дасть також мож
ливість розширити партнерські зв'язки
з провідними вищими навчальними за
кладами з подальшим акредитуванням
у них наших навчальних програм.
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Хроніка I семестру

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР: ОСНОВНІ ПОДІЇ
В ЕПІЦЕНТРІ
СВІТОВОЇ
АКАДЕМІЧНОЇ
СПІЛЬНОТИ
Студентські атрибути вручено!

ВЧОРА – АБІТУРІЄНТИ,
СЬОГОДНІ – СТУДЕНТИ УНІВЕРСИТЕТУ!
На посвяту у студенти до універси
тету завітали голова Комітету Верхов
ної Ради України з питань науки і
освіти Максим Луцький, ректор
Національного авіаційного універси
тету Микола Кулик, ректор Київського
державного інституту декоративно
прикладного мистецтва і дизайну
імені Михайла Бойчука Ринат Салімов,
генеральний директор української га
лузевої компанії "Укрпиво" Галина Ко
ренькова, президент національної
асоціації виробників м'яса і м'ясопро
дуктів України "Укрм'ясо" Володимир
Попов, директор асоціації "Укрцукор"
Микола Ярчик, перший заступник ди
ректора українського науководос
лідного інституту спиртової промис
ловості Сергій Олійнічук.

Після щирих, теплих напутніх слів, з
якими звернулися до першокурсників
гості, ректор університету Сергій Іва
нов та перший заступник голови
Комітету Верховної Ради України Мак
сим Луцький вручили першокурсни
кам студентські атрибути: ключ до
знань – студенці першого курсу фа
культету бродильних та цукрових ви
робництв Ользі Браілко, а сим
волічний студентський квиток – сту
денту першого курсу факультету го
тельноресторанної справи та турис
тичного бізнесу Дмитру Єрошкіну.
Клятву першокурсника зачитали сту
денти першого курсу факультету еко
номіки і менеджменту Андрій Салівон
чик та інженерної механіки і пакуваль
ної техніки Євген Коба.

СТАРТУВАВ НОВИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПРОЕКТ
З 1го вересня 2011 року факуль
тет економіки і менеджменту нашого
університету розпочав працювати
над міжнародним науковим проек
том PRORES (Proecological restruc
turing for job) Сьомої рамкової про
грами Європейського союзу під
тримки навчання та розвитку кар'єри
дослідників (Марії Кюрі), координа
тором якої виступає Щецинський
університет (Польща).
Крім нашого університету участь у
програмі також беруть Вільнюський

університет (Литва) та Інститут світо
вої економіки і міжнародних відносин
НАН України (м. Київ). Робота над
проектом триватиме 4 роки.
У нашому університеті відбулася
зустріч координаторів проекту, де об
говорювалися: графік робочих зус
трічей, основна мета та кінцеві ре
зультати проекту, проведення круглих
столів, конференцій, умови проведен
ня трансферу знань між Україною,
Польщею та Литвою тощо.

Засідання робочої групи проекту

16 вересня 2011 року відбулася
визначна для нашого університету
подія, яка стала помітною віхою на
шляху нашої інтеграції у європейсь
ку університетську спільноту –
підписання Великої хартії універси
тетів (Magna Charta Universitatum).
Ректор нашого навчального закла
ду Сергій Іванов узяв участь у ХХІІІ
Конференції Великої хартії, під час
якої своїм підписом засвідчив при
належність Національного універси
тету харчових технологій до ака
демічної співдружності, яка, долаю
чи політичні та соціальні бар'єри,
формує принципи інтеграції Європи
в суспільство, що надає всім грома
дянам однакові права та свободи,
різноманітні послуги у сфері культу
ри, науки й освіти.
Згодом Президент Наглядової Ра
ди Великої хартії університетів Уш
тун Єргудер вручив ректору сер
тифікат, який підтверджує приєднан
ня Національного університету хар
чових технологій до Великої хартії
університетів.
Вручаючи сертифікат, пан Уштун
Єргудер від імені Наглядової Ради
хартії щиро привітав наш навчаль
ний заклад серед університетів
підписантів Великої хартії і побажав
успіхів на шляху наслідування її
принципів та дотримання заявлених
у документі цінностей.
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РОЗШИРЮЄМО
ГОРИЗОНТИ СПІВПРАЦІ
Керівництво університету продов
жило роботу по розширенню партнер
ських зв'язків із провідними наукови
ми та виробничими підприємствами.
Ректор університету Сергій Іванов
здійснив ряд робочих візитів під час
яких були визначені напрямки
співробітництва, які передбачають
спільну участь у європейських
проектах, розвиток наукової спів
праці, організацію проходження
практик студентами університету, їх
подальше працевлаштування, а та
кож взаємообмін інноваційними тех
нологіями та новими методиками.
Новими партнерами університету
стали Донецький національний уні
верситет економіки і торгівлі імені
Михайла ТуганБарановського, Від
крите акціонерне товариство "ТАЙ
ФУН2000" (м. Харків), корпорація
"БісквітШоколад" (м. Харків), Пуб
лічне акціонерне товариство "Скайд",
Відкрите акціонерне товариство
"Яготинський маслозавод", вищий
навчальний заклад Укоопспілки
"Полтавський університет еконо
міки і торгівлі" та інші.

ЕКСПЕРТІВ ВИЗНАЧЕНО!
Наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України
№1367 від 25 листопада 2011 року
був затверджений склад експертних
рад з питань проведення експертизи
дисертаційних робіт Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту Ук
раїни відповідно до переліку, затвер
дженого наказом міністерства
№1058 від 14 вересня 2011 року із за
значенням наукових спеціальностей,
закріплених за експертними радами.
Головою експертної ради з питань
проведення експертизи дисертацій
них робіт Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України з технології
харчової, легкої та хімічної промис
ловості затверджений ректор на
шого університету, доктор хімічних
наук, професор Сергій Іванов.

ПЕРШИЙ СЕМЕСТР:

ЯКІСНО, НАДІЙНО,
АВТОРИТЕТНО
Протягом першого семестру наш
університет представив свої здо
бутки на низці освітянських та га
лузевих форумів.
Зокрема, на 20тій Міжнародній
спеціалізованій виставці обладнання і
технологій для харчової та переробної
промисловості INPRODMASH та 12тій
Міжнародній спеціалізованій виставці
обладнання та технологій для упаков
ки UPAKOVKA, у рамках яких фахівці
факультету інженерної механіки та па
кувальної техніки провели круглі столи
"Гігієнічні вимоги до упаковки харчо
вих продуктів" та "Як гарантувати без
печність харчових продуктів?".
Високий фаховий авторитет нашого
навчального закладу вкотре підтвер
див щорічний форум, на якому збира
ються провідні фахівці кондитерської
та хлібопекарської галузі – XVII Спе
ціалізована виставка кондитерської та
хлібопекарної промисловості SWEETS
&BAKERY Ukraine, центральне місце
серед експонентів якої традиційно

У КОЛІ ОДНОДУМЦІВ
Перший семестр був врожайним на
представницькі міжнародні наукові
заходи активним учасником яких був
університет.
Наприкінці вересня 2011 року євро
пейська спільнота вчених та техно
логівхарчовиків зібралася на Перший
світовий конгрес з гігієнічного дизай
ну харчових підприємств та інжинірин
гу в м. Охрід (Македонія).
Українська регіональна група Євро
пейської групи з гігієнічного проекту
вання та інжинірингу (EHEDG) була
представлена делегацією нашого
університету, яка під час роботи кон
гресу провела плідні робочі зустрічі з
керівництвом EHEDG, де була окрес
лена широка програма діяльності ук
раїнської регіональної групи.

займав стенд університету. Наші нау
ковці провели в рамках заходу науко
вопрактичний семінар "Кондитерські
вироби спеціального призначення і їх
безпечність" та отримали низку наго
род XIIго професійного конкурсу
"Солодкий тріумф2011" – Гранпрі у
номінації "Торти та тістечка", а також
чотири "Тріумфи інновацій".
Стенд нашого університету викли
кав велику зацікавленість і у відвіду
вачів та учасників 20тої Міжнародної
виставки "Освіта та кар'єра", участь у
якій взяли понад 200 вищих навчаль
них закладів із України, Росії, Франції,
США, Канади, Польщі, Чехії, Маке
донії, Кіпру тощо. На церемонії урочис
того відкриття форуму були оголошені
результати рейтингового конкурсу,
який проводився Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту Ук
раїни, Національною академією педа
гогічних наук України і Товариством
"Знання" України серед вищих нав
чальних закладів. Наш університет ви
боров Гранпрі у номінації "Розвиток
студентської науководослідної робо
ти". Кубок та диплом переможця рек
торові університету Сергію Іванову
вручили перший заступник міністра
освіти і науки, молоді та спорту Ук
раїни Євген Суліма та президент
Національної академії педагогічних
наук України Василь Кремень. Експо
зицію нашого навчального закладу
відвідали голова Комітету Верховної
Ради України з питань науки та освіти
Максим Луцький, голова Комітету
Верховної Ради України з питань пра
восуддя Сергій Ківалов, заступник
міністра освіти і науки, молоді та спор
ту України Петро Куликов.

У м.Роттердам (Нідерланди) вдев'я
те поспіль Європейська федерація
науки і технології ліпідів провела свій
щорічний конгрес. Цього разу його те
ма була – "Олії, жири та ліпіди: для
здорового і безпечного світу". Форум
працював у 12 секціях. Наш універси
тет на конгресі представляла доцент
кафедри технології жирів та парфу
мернокосметичних продуктів Тамара
Носенко.
Листопад став часом проведення у
м. Берлін Конгресу учених харчовиків,
делегацію України на якому очолив
ректор нашого університету Сергій
Іванов. Наша делегація представила
на конгресі 9 доповідей, а її голова
зустрівся з президентом Європейсь
кої федерації харчової науки та техно
логії Дитріхом Кнорром та обговорив
із ним перспективні напрямки май
бутніх спільних проектів.
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Хроніка I семестру

ПИТАННЯ
ІННОВАЦІЙНОГО
РОЗВИТКУ ВИЩОЇ
ОСВІТИ

ОСНОВНІ ПОДІЇ
ПРІОРИТЕТИ
ВИЗНАЧЕНО!
Визначною подією жовтня 2011
року став III Всеукраїнський з'їзд
працівників освіти, на який наш
навчальний заклад делегував
ректора Сергія Іванова.
У з'їзді взяли участь майже 1000 де
легатів із усіх областей України –
освітяни, урядовці, народні депутати
України, представники громадських
організацій тощо.
Перед учасниками з'їзду, зокрема,
виступили Прем'єрМіністр України
Микола Азаров та міністр освіти і
науки, молоді та спорту України Дмит
ро Табачник. Останній розповів про
затверджену Урядом Державну цільо
ву програму розвитку професійно
технічної освіти на 20112015 роки,
обсяг фінансування якої становить

Д.В. Табачник

3,5 млрд. гривень, а також визначив
"три дороги" загальнодержавного
значення, якими піде професійно
технічна освіта. Перша з них – стан
дарти професійнотехнічної освіти,
друга – співпраця з роботодавцями, а
третя – активізація роботи молодіжно
го підприємництва, створення нових
навчальновиробничих структур та
розвиток сфери послуг. Також міністр
повідомив про завершення напере
додні з'їзду масштабної спільної з ро
ботодавцями роботи зі створення
національної рамки кваліфікацій.

Президія з’їзду

Уже доброю традицією в універ
ситеті став розвиток благодійності.
До дітей, позбавлених батьківсько
го піклування, у нашому навчально
му закладі ставлення особливе.
Наш колектив радо дарує їм частку
своїх сердець і намагається допо
могти жити повним життям.
Викладачі, співробітники і, звичайно
ж, студенти збирали кошти для за
купівлі реактивів, призначених для
діагностування ранніх стадій захворю
вання на рак у дітей, навідують сиро
тинці та дитячі лікарні. Практично у
кожного факультету вже з'явилися
свої улюбленці.
Студенти факультету інженерної ме
ханіки та пакувальної техніки взяли
шефство над дитячим будинком "Со
нечко", який знаходиться у Кагарлиць
кому районі Київської області. Вони –
часті гості у дитбудинку.
Волонтери факультетів обліку, фі
нансів та підприємницької діяльності
й енергетики і енергоменеджменту
опікуються онкохворими дітьми –
пацієнтами відділення дитячої онко
гематології Київської обласної лікар
ні. А ще майбутні фінансисти відвіду

Наприкінці листопада 2011 року
в м. Суми, на базі Сумського дер
жавного університету відбулась
Міжнародна науковопрактична
конференція "Наукова діяльність в
поєднанні з сучасними інформа
ційнокомп'ютерними технологія
ми – головний фактор інноваційно
го розвитку вищої освіти". Делега
тами від нашого університету були
ректор Сергій Іванов та проректор
з наукової роботи Тетяна Мос
тенська.
Відкрив пленарне засідання кон
ференції перший заступник мініс
тра освіти і науки молоді та спорту
України Євген Суліма. Він окреслив
проблеми, що виникли у сучасній
освіті, та висловив побажання
спільними зусиллями знайти шляхи
їх вирішення.
Головною темою конференції була
інформатизація навчального проце
су та сучасні Webтехнології як засо
би інформатизації. Під час роботи
конференції з питань впровадження
сучасних ITтехнологій у навчальний
процес виступили ректори та про
ректори з багатьох вищих навчаль
них закладів України та Росії.

ХАЙ ЗБУДУТЬСЯ ЩАСЛИВІ МРІЇ
ють Київський дитячий бу д и н о к
"Місто щасливих мрій".
У студентів факультету бродильних і
цукрових виробництв є свої підопічні –
вихованці дитячого притулку №1
м. Києва. У декого із них батьки алко
гольно, у декого – наркотичноза
лежні, деякі потерпають від агресії зі
сторони батьків, а деякі – не витрима
ли їх розлучення.
Факультет хлібопекарських та кон
дитерських виробництв навідує київ
ський дитячий будинок "Варнава".
А студентська рада факультету тех
нології м'ясомолочних та парфумер
нокосметичних продуктів організовує
поїздки до сиротинцю "Веселка", роз
ташованого у селі Нове Залісся Боро
дянського району.
До візитів наші волонтери завжди
готуються ґрунтовно і заздалегідь –
силами своїх факультетів та всіх не
байдужих студентів університету зби
рають одяг і кошти, купують солодкі
подарунки, іграшки, канцелярське
приладдя, розвиваючі ігри та інші не
обхідні речі.

Діти завжди раді друзям, а діти,
позбавлені батьківського піклування –
особливо. Тож зустрічають старших
друзів тепло й радісно. Зазвичай гос
подарі й гості ласують солодощами й
чаєм, за святковим обідом тісно
спілкуються, розповідаючи цікаві мо
менти свого життя та діляться плана
ми на майбутнє.Такі зустрічі дарують
багато радості й позитивних емоцій,
тож не тільки діти, але й наші студенти
з нетерпінням очікують на наступну
поїздку до маленьких друзів. Адже
піклування про них – не обов'язок, а
покликання душі.

У дитячому будинку "Веселка"
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НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСУ –
Від підручників – звичних і стандартних засобів освіти —
залежить майбутнє кожної країни, її народу...
Словники і довідкова література
трактують значення слова "підручник"
досить просто – "книга для навчання
чомунебудь". Проте, під цим неви
багливим визначенням криється до
сить серйозний смисл, який відобра
жає, по суті, культурне становище не
лише окремої країни, а й епохи в ціло
му. Від підручників – звичних і стан
дартних засобів освіти – залежить
майбутнє кожної країни, її народу.
Важливу роль рівня освіти народу чу
дово ілюструє загальновідомий вислів
Бісмарка про те, що Франкогер
манську війну 18701871 років виграв
прусський сільський вчитель. Значен
ня цього виразу досить просте: рівень
освіти в Пруссії забезпечив індивідуа
льну перевагу над супротивником се
реднього солдата, здатного на са
мостійні дії в складній обстановці.
Нині існує цілий спектр навчальної
літератури – підручники, навчальні
посібники, монографії, словники,
науковометодичні видання тощо. На
сучасному етапі розвитку до навчаль
ної літератури висуваються нові вимо
ги – вона повинна не тільки відповіда
ти навчальним планам, але й бути ак
туальною, перспективною й гаранто
вано якісною, забезпечувати зроста
ючий попит абітурієнтів, студентів і ви
кладачів не лише нашого університе
ту, а й інших вищих навчальних за
кладів в Україні та за кордоном.
Протягом останнього часу книжкова
полиця студентів, викладачів та
фахівців поповнилася літературою,
виданою викладачами нашого на
вчального закладу.
У нагоді студентам та викладачам
вищих навчальних закладів, а також
широкому колу фахівців, підприємців,
керівників організацій та фірм стане
підручник "Корпоративне управління",
підготовлений у співавторстві прорек
тором з наукової роботи нашого
університету Тетяною Мостенською,
головою Комітету Верховної Ради Ук
раїни з питань науки і освіти Макси
мом Луцьким та професором Націо
нального авіаційного університету Ва
лентиною Новак.
У підручнику узагальнено матеріали
щодо запровадження модульрейтин
гових технологій у навчальний процес
при вивченні навчальних дисциплін,
що є складовими корпоративного уп
равління. Він детально знайомить з
теоретичними підходами до визна
чення корпорацій та корпоративного
управління, розкриває історичні перед

умови виникнення корпорацій та
місце корпорацій у сучасній економіці,
детально характеризує середовище
корпорації та учасників корпоратив
них відносин, знайомить із міжнарод
ними стандартами корпоративного
управління, принципами та моделями
корпоративного управління.
Реальну допомогу студентам,
аспірантам, підприємцям та фахів
цям, які займаються проблемами
управління персоналом, надасть
навчальний посібник групи авторів
"Управління персоналом".
У виданні комплексно висвітлено
широке коло питань: стратегії та
політики, ресурсного забезпечення,
планування, управління процесами
руху кадрів, регулювання трудової
діяльності, управління робочим часом
працівників, мотивації і стимулювання
їх праці, а також ефективності уп
равління персоналом.
Запропоновані запитання і тести до
кожної теми дозволяють забезпечити
ефективніше опрацювання студента
ми навчального матеріалу у процесі
самостійної роботи.
Результатом плідної праці колекти
ву авторів під керівництвом та науко
вою редакцією проректора з наукової
роботи нашого університету Тетяни
Мостенської став підручник "Ор
ганізація виробництва на підприєм
ствах харчової промисловості". Ви
дання затверджене Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту Ук
раїни як підручник для студентів ви
щих навчальних закладів. У ньому ви
кладено теоретичні, практичні, ор
ганізаційні основи та система забез
печення організації виробництва із
врахуванням галузевої специфіки
діяльності підприємств харчової про
мисловості України.
Підручник написаний відповідно до
навчальної програми з дисципліни
"Організація виробництва на підприє
мствах харчової промисловості", що
передбачена галузевим стандартом
вищої освіти України для підготовки
бакалаврів із галузі знань "Харчова
технологія та інженерія" та відповідно
до навчальної програми з дисципліни
"Організація виробництва на під
приємствах харчової промисловості",
що передбачена галузевим стандар
том вищої освіти України для підго
товки бакалаврів із галузі знань "Еко
номіка і підприємництво".
Вийшов друком навчальний посіб
ник "Технологія продуктів зі знежире

ного молока, молочної сироватки і
маслянки", підготовлений викладача
ми кафедри технології молока і молоч
них продуктів нашого університету.
У книзі наведено склад і властивості
знежиреного молока, сироватки і мас
лянки, доведено доцільність їх ком
плексного та раціонального перероб
лення, систематизовано сучасний
асортиментний ряд продуктів із вто
ринних молочних ресурсів, розглянуто
основні технології їх одержання.
Посібник стане у нагоді студентам,
аспірантам і викладачам вищих
навчальних закладів, а також фахів
цям молочної промисловості.
У поміч студентам електроенерге
тичних спеціальностей вищих
навчальних закладів та інженерно
технічним працівникам, які здійсню
ють проектування та експлуатацію си
стем електропостачання промисло
вих підприємств, професор кафедри
електропостачання та енергоме
неджменту Олег Сірий випустив на
вчальний посібник "Системи електро
споживання. Розрахунки, вибір об
ладнання".
У книзі розглянуті питання вибору
обладнання систем електроспожи
вання – силових трансформаторів, ав
тотрансформаторів, шинних конст
рукцій, комутаційних апаратів, ви
мірювальних трансформаторів, мето
ди обмеження струмів короткого за
микання та вибору структурних схем
електричних з'єднань підстанцій. На
ведено типові електричні схеми роз
подільних пристроїв на напруги
6…750 кВт, схеми КТП на 0,38 кВ. У до
датках подано інформацію про облад
нання, яке застосовується в схемах
електроспоживання.
Затверджений Міністерством освіти
і науки, молоді та спорту України прак
тикум "Фізикохімічні основи одер
жання ефірних олій", стане у нагоді
студентам технологічних спеціальнос
тей вищих навчальних закладів харчо
вої промисловості. Також він може бу
ти корисним інженерамтехнологам
харчових виробництв і працівникам
дослідницьких лабораторій.
У практикумі наведені відомості про
ефіроносну сировину, методи фарма
когностичного аналізу для оцінювання
її якості; розглянуті способи виділення
ефірних олій з рослинної сировини та
методи дослідження їх фізикохі
мічних властивостей; особлива увага
приділена розгляду методів газової
хроматографії для вивчення компо
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ЯКІСНУ ЛІТЕРАТУРУ!
нентного складу ефірних олій та одер
жання з них ароматизаторів.
Побачило світ видання "Технологія
продуктів бродіння і напоїв: Україно
російський тлумачний словник", під
готовлене професором кафедри біо
технології продуктів бродіння, екст
рактів і напоїв нашого університету
Анатолієм Мелетьєвим.
Словник містить найуживаніші
терміни, в тому числі унормовані від
повідними галузевими стандартами,
та словосполучення у виробництві пи
ва, вина, спирту, солоду, дріжджів,
діоксиду вуглецю, різноманітних алко
гольних і безалкогольних напоїв, міне
ральних і питних вод. Також наведено
характерні відомості щодо якості то
варної продукції, основної рослинної
сировини, екстрактів, концентратів,
добавок, допоміжних матеріалів, а та
кож технологічних операцій і напів
продуктів виробництва.
Колектив авторів кафедри фізичної і
колоїдної хімії випустив підручник
"Колоїдна хімія". Книга затверджена
Міністерством освіти і науки, молоді
та спорту України як підручник для
студентів нехімічних спеціальностей
вищих навчальних закладів і містить
основні закономірності колоїдної хімії
дисперсних систем як базової дис
ципліни для вивчення підвалин техно
логій одержання матеріалів, продуктів
та їх переробки.
Професори кафедри процесів і апа
ратів харчових виробництв Олександр
Марценюк та Людмила Мельник
підготували підручник "Процеси і апа
рати харчових виробництв" .
У книзі викладені основи технічної
гідравліки, розглянуті механічні, гідро
механічні, теплові та масообмінні про
цеси харчових виробництв, наведені
основи теорії та методи розрахунків
визначальних параметрів, розмірів і
продуктивності типових процесів та
апаратів на підставі рівнянь балансу
теплоти, маси і діючих сил, описані
конструкції апаратів основних типів з
коротким аналізом їх особливостей,
недоліків, переваг та способів удоско
налення, висвітлені загальні положен
ня культивування мікроорганізмів як
важливого технологічного процесу, в
якому питання гідродинаміки, тепло
та масообміну органічно поєднуються
із закономірностями життєдіяльності
мікроорганізмів.
Підручник отримав гриф Міністер
ства освіти і науки, молоді та спорту
України і стане у нагоді студентам ви
щих навчальних закладів IIIрівнів ак
редитації, а також студентам вищих
навчальних закладів IIIIVрівнів акре
дитації з напрямів економіки, менедж

менту, громадського харчування, ав
томатизації і комп'ютеризації та для
підвищення кваліфікації інженерно
технічних працівників харчової про
мисловості.
Завідувач кафедри теплотехніки
Олексій Буляндра випустив для сту
дентів енергетичних спеціальностей
збірник задач із технічної термоди
наміки. У збірнику розглянуто задачі
для закритих систем з основних
розділів "Технічної термодинаміки"
(параметри стану системи, рівняння
стану, перший закон термодинаміки,
теплоємності, термодинамічні проце
си, другий закон термодинаміки,
реальні робочі тіла, газові суміші іде
альних газів та вологе повітря).
У першому розділі наведені визна
чення основних та похідних фізичних
величин системи СІ, які використову
ються для теплотехнічних розра
хунків.
Книга може використовуватися для
підготовки фахівців інженернотех
нічних спеціальностей, які вивчають
теплотехнічні дисципліни.
Вийшла друком колективна моно
графія "Підвищення конкурентоспро
можності виробничих підприємств:
теорія, методи, оцінки", підготовлена
завідувачем кафедри фінансів Тама
рою Говорушко, директором Інституту
банківської справи Промінвестбанку
Василем Фурманом, доцентом ка
федри фінансів Оленою Гнатенко.
У монографії розглянуті теоретичні
засади визначення конкурентоспро
можності продукції в сучасних умовах
та методи її оцінки, управління конку
рентоспроможністю продукції під
приємств у системі маркетингу, мето
дичне забезпечення рейтингового
підходу при визначенні конкурентос
проможності продукції.
Виявлений стан конкурентоспро
можності продукції підприємств – ви
робників молочних консервів. Особ
ливу увагу приділено експресаналізу
рівня конкурентоспроможності і про
дукції на основі рейтингової оцінки та
його інформаційного забезпечення,
оцінці рівня зовнішньої та внутрішньої
конкурентоспроможності молоко
консервної продукції. Обґрунтовано
шляхи підвищення конкурентоспро
можності продукції підприємств – ви
робників молочних консервів.
Монографія розрахована на науков
ців, студентів, аспірантів та всіх тих,
хто цікавиться науковотеоретичними
і практичними питаннями підвищення
конкурентоспроможності продукції
виробничих підприємств із викорис
танням рейтингових оцінок.

промінь

промінь
Фестиваль «День факультету»
став справжнім святом для
всього університету –
різноманітність тем від глибинно
філософських до ліричних і
розважальних, вокальна
майстерність, хореографічне
різнобарв'я, винахідливість і
драйв не залишили байдужими ні
глядачів, ні журі, ні керівництво
університету, яке не пропустило
жодного концерту.
На галаконцерті на присутніх чека
ло багато сюрпризів. Першим із них
стало збільшення кількості номінацій.
Журі, за підтримки ректорату, виріши
ло ввести додаткові номінації –
«Відкриття фестивалю», «За оригі
нальність рішення» та «За збереження
традицій». Далі несподівано для всіх
заспівав голова журі – заслужений ар
тист України Віктор Кавун.
Але головний сюрприз для учас
ників фестивалю приготував ректор
Сергій Іванов. До кубків переможців
він, за рішенням ректорату, додав до
сить серйозні грошові призи.

№1, лютий (2012), 12 стор.

КУБОК РЕКТОРА ВРУЧЕНО!
Нагадаємо, що переможці у номі
націях та призові місця розподілилися
наступним чином:
— «Кращий вокальний номер» – фа
культет економіки і менеджменту;
— «Кращий хореографічний номер» –
факультет технології м'ясомолочних та
парфумернокосметичних продуктів;
— «Краща театралізація та конферанс
вечора» – факультет інженерної ме
ханіки та пакувальної техніки;
— «Краще оформлення сцени» – факуль
тетбіотехнології та екологічного контролю;
— «Відкриття фестивалю» – факультет
хлібопекарських та кондитерських виробів;

— «Краща культура сценічного одя
гу» – факультет обліку, фінансів та
підприємницької діяльності;
— «За оригінальність рішення» – факуль
тет бродильних і цукрових виробництв;
— «За збереження традицій» – факуль
тет енергетики і енергоменеджменту;
1місце виборола команда факультету
обліку, фінансів та підприємницької
діяльності;
2 місце зайняла команда факультету
економіки і менеджменту;
3 місце дісталося команді факультету
технології м'ясомолочних та парфу
мернокосметичних продуктів.

РОЗМАЇТТЯ ТВОРЧИХ ЗДОБУТКІВ
21 січня 2012 року відбулося нагородження переможців оглядуконкурсу
кращих аматорських колективів м. Києва, проведеного Київським міським
центром народної творчості та культурологічних досліджень восени 2011 ро
ку. Участь у ньому взяли понад дві з половиною тисячі осіб – 106 колективів і
117 окремих виконавців. Конкурсанти змагалися у 6 сценічних жанрах.

Н
Солістка вокальної студії
В. Фролова

Наш університет на конкурсі
представляли студенти фа
культету технології м'ясомо
лочних та парфумернокосметичних
продуктів – хореографічний колектив
(художній керівник – Віктор Бєлан) та
солістка вокальної студії Валерія
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Фролова (керівник – Андрій Бут).
За високі досягнення у розвитку
аматорського мистецтва наші кон
курсанти були нагороджені дипло
мами – хореографічний колектив –
III ступеню, а Вікторія Фролова –
II ступеню.
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