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ВІТАЄМО З ДНЕМ
ЗАХИСНИКА ВІТЧЗНИ!
«Промінь» приєднується до всіх привітань, які звучать цього лютневого дня
на адресу чоловіків - ветеранів, тих,
хто служив, служить чи ще буде служити у Збройних Силах нашої держави.
Шановні викладачі,
співробітники, студенти,
дорогі ветерани!
Прийміть мої щирі привітання зі
славним святом – Днем захисника
Вітчизни!
Протягом багатьох десятиліть цей
день незмінно вважається одним з
основних свят не лише військових,
ветеранів, воїнів-інтернаціоналістів,
але й усіх українців. У героїчний ратний літопис нашої Батьківщини золотими літерами вписані імена десятків
тисяч наших співвітчизників. І нині на
нашій землі виховуються і мужніють
достойні захисники України.
У всі часи мужність і честь, стійкість
і вірність обов’язку були необхідні в
служінні Вітчизні не тільки зі зброєю в
руках, але і в повсякденній праці по
зміцненню її могутності.
Бажаю всім, хто стояв і стоїть на
варті рідної землі, а також тим, хто в
майбутньому виконуватиме цей святий обов’язок, міцного здоров’я,
сімейного щастя, витримки, оптимізму. Нехай всі ваші прагнення й ініціативи, направлені на благо Вітчизни,
вінчаються успіхом!
З повагою,
Ректор
С. Іванов

ЗА НАПРУЖЕНИМ ГРАФІКОМ
31 січня 2013 р. відбулося планове
засідання вченої ради університету.
Розпочалося воно з вручення ректором Сергієм Івановим атестата професора Національного університету
харчових технологій Івану Юрику та
Подяки ректора з цінним подарунком
професору кафедри технології цукру і
підготовки води Володимиру Логвину.
Далі засідання тривало відповідно
до порядку денного. Розглядалися:
кадрові питання, підведення підсумків рейтингового оцінювання діяльності кафедр за 2012 рік, наукова та
інноваційна діяльність, підготовка
наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, Цільова комплексна програма наукової, науковотехнічної та інноваційної діяльності
університету на 2013-2017 рр., звіт
директора Вінниць кого коледжу
нашого університету, стан та пер-

спективи розвитку кафедр факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності, звіт докторанта щодо
виконання індивідуального плану
роботи за період навчання в докторантурі, кандидатури студентів на
отримання іменних стипендій.
З питань порядку денного виступили
і у обговореннях взяли участь: ректор
університету Сергій Іванов, перший
проректор Володимир Яровий, проректори Тетяна Мостенська і Андрій
Чагайда, вчений секретар Тетяна Бондаренко, декани факультетів Галина
Архіпова, Олег Шеремет, Михайло
Масліков, завідувачі кафедр Анатолій
Ладанюк, Леонід Левандовський, Сергій Шульга, Ігор Ельперін, директор
Вінницького коледжу Володимир
Керницький, начальник відділу моніторингу якості освіти Олена Шмегера,
докторант Ірина Кишенько.

ВІДКРИЄМО АРГЕНТИНУ РАЗОМ!
Університет – єдиний навчальний заклад, з яким уклало
договір Посольство Аргентини.

Посольство Аргентини в Україні
презентувало старт освітньої програми «Відкрий Аргентину», призначену
для вітчизняних туроператорів і агентів. Мета програми — стимулювати
туризм в цю латиноамериканську
країну, познайомити українські турфірми з пропонованим турпродуктом і
його особливостями.
Для втілення програми в життя при
Посольстві Аргентини організована
Школа туризму, в рамках якої передбачається провести 13 семінарів для
туроператорів, агентів і представни-
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ків авіакомпаній на тему можливостей туризму українських громадян в
Аргентину, побудови пропозицій за
схемою «під конкретного клієнта»,
оформлення аргентинських віз, органі зації перельоту, а також інших
актуа льних тематиках, наприклад,
можливостях освіти в аргентинських
університетах.
Семінари будуть проводитись раз
на місяць. Передбачена видача відповідних Свідоцтв випускникам школи.
Кращі випускники будуть премійовані
рекламним туром в Аргентину.
Участь у церемонії відкриття Школи
взяли ректор нашого університету
Сергій Іванов та завідувач кафедри
туристичного і готельного бізнесу
Дарія Басюк.

У рамках заходу фахівці нашого
навчального закладу зустрілися з
Надзвичайним і Повноважним Послом
Аргентини в Україні Лілі Ролдан
Васкес де Муан та почесним консулом
Уругваю Оленою Подолєвою.
Результатом зустрічі стало підписання партнерського договору між
нашим навчальним закладом та
Посольством Аргентини в Україні.
Сторони співпрацюватимуть з метою
культурного та соціального розвитку,
розвитку міжнародної інтеграції освіти і науки, трансферу технологій та
академічного обміну. Наш університет
став єдиним навчальним закладом
України, з яким Посольство уклало
подібний договір.
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Цикл публікацій про видатні особистості нашого
університету, іменами яких названі імені стипендії, що
призначаються кращим студентам, продовжує розповідь про
визначного фахівця у галузі статистики М.В. Птуху.

ПІД ЙОГО ПЕРОМ ЦИФРИ
РОЗПОВІДАЛИ ПРО ДОЛЮ
РІДНОЇ КРАЇНИ
Михайло Васильович Птуха народився 7 листопада 1884 р. у місті Острі
Чернігівської області в родині діловода
повітового земського управління. 1898
року Михайло Птуха закінчив Остерське
двокласне міське училище з шестирічним терміном навчання. Протягом
трьох років працював статистикомреєстратором статистичного відділу
Чернігівського губернського земства,
де набув навичок статистичної роботи.
1902 року Михайло Васильович
вступив до механіко-хіміко-технічного
училища в Ростові-на-Дону. У 1904
році він екстерном склав іспит на атестат зрілості при Новоросійській гімназії, а згодом, у 1906 р., вступив на юридичний факультет Петербурзького університету, де кафедру політичної економії і статистики очолював професор
Іларіон Гнатович Кауфман.
Професор викладав спеціальний
курс демографічної статистики: читав
лекції, вів семінари, в яких активну
участь брали студенти, зацікавлені
цією галуззю знань. Глибокі знання
І. Кауфмана в царині демографічної
статистики, уміння подати їх слухачам
пробудили у Михайла Васильовича
неабияке зацікавлення в цьому напрямі економіки, яке й стало провідною
зорею його наукового життя.
Після закінчення університету в
1910 р. з дипломом першого ступеня,
він залишився при кафедрі політичної
економії і статистики, готуючись до
отримання професорського звання.
Хоча Михайло Васильович здобув
блискучу юридичну освіту, він зосередив свої наукові зусилля на статистиці,
передусім демографічній. При цьому
він систематично вивчав іноземні мови,
і в результаті на різних рівнях оволодів
12 мовами. Підготовку до іспитів на
звання магістра він проходив у Берліні
під керівництвом знаного професора
Берлінського університету В.І. Борткевича. 1912 року Михайло Птуха повернувся до Петербурга, успішно склав
магістерські іспити з політичної економії та статистики, а вже 1 липня 1913 р.
був затверджений приват-доцентом
Петербурзького університету.
1 січня 1914 р. Петербурзький університет направив М.В. Птуху у дворічне
закордонне відрядження для написан-
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ня дисертаційної роботи. Магістерську
дисертацію "Нариси з теорії статистики
населення і моральної", яку захистив у
1917 р. у Московському університеті,
він писав у Лондоні.
У 1918 р. виїжджає до України, на
запрошення Київського державного
українського університету, і отримує
посаду професора. Видатний український економіст і соціолог М.І. ТуганБарановський – йому належить ініціатива організації Демографічного
інституту у складі новоствореної Всеукраїнської академії наук, – запросив
М.В. Птуху балотуватися на заміщення
посади директора цієї установи. Дану
посаду Михайло Васильович обійняв у
січні 1919 року.
Основною метою М.В. Птухи стало
налагодження ефективної роботи підпорядкованої йому інституції.
Результати роботи інституту були
надзвичайно плідними та вагомими:
14 томів "Праць Демографічного
інституту", численні публікації монографічного характеру, статті в інших
наукових виданнях.
Але 1938 року, у зв'язку з остаточним засекреченням даних демографічної статистики та репресіями, від
яких постраждали практично усі відомі
фахівці, Демографічний інститут (з
1934 р. – Інститут демографії і санітарної статистики) був закритий.
Хвиля репресій не минула і Михайла
Васильовича Птуху. Заарештували
його 21 лютого 1938 року і тільки 19
січня 1940 р. професора звільнили
внаслідок відсутності складу злочину.
Функції Інституту демографії і санітарної статистики були передані
Інститутові економіки АН УРСР. Саме
тут у 1940-1950 рр. М.В. Птуха очолював відділ статистики. Також у 19441950 рр. він керував Відділенням суспільних наук АН УРСР, був членом
Президії АН УРСР, а в 1944 р. йому
було присвоєно звання заслуженого
діяча науки УРСР. Протягом майже
всієї сталінської доби та під час хрущовської «відлиги» Михайло Птуха
займався здебільшого питаннями
історії статистики і демографії (як
"більш безпечними" з позицій ідеології), а також теоретичними проблемами статистики населення.

У теоретичних роботах Михайла
Васильовича Птухи узагальнено та
розвинуто статистичний досвід не
лише вітчизняний, а й накопичений в
інших країнах. Знання іноземних мов,
тривала робота в найбагатших книгосховищах Європи, постійні контакти
з видатними демографами світу,
особливо під час сесій Міжнародного
статистичного інституту, дійсним членом якого він був з 1929 р., та конференцій Американської статистичної
асоціації (член з 1959 р.), дали йому
змогу зробити ґрунтовний аналітичний огляд розробленості досліджуваних проблем, спрогнозувати розвиток
статистики та демографії, запропонувати свої оригінальні методи наукового дослідження.
У 1958-1959 рр. у центрі його уваги
були дослідження проблем перепису
населення. 3 жовтня 1961 р. після
тривалої та тяжкої хвороби Михайла
Васильовича Птухи не стало. Поховали його у Києві, на Байковому кладовищі.
Загалом у доробку М.В. Птухи – 11
фундаментальних наукових монографій. Серед них на особливу увагу
заслуговує книга "Очерки по статистике населения" (1960). У 1971 р. у
серії "Видатні вчені УРСР" вийшли у
світ його "Вибрані праці", підготовлені
до видання у відділі демографії і відтворення трудових ресурсів Інституту
економіки АН України. Він опублікував
понад 70 статей, доповідей, звітів
(понад 40 із них присвячено демографічній проблематиці).
Він мав надзвичайно багату спеціалізовану бібліотеку, яка регулярно
поповнювалась завдяки його численним міжнародним науковим зв'язкам.
Після смерті Михайла Васильовича
бібліотека була передана Відділові
демографії і відтворення трудових
ресурсів Інституту економіки АН
України.
Н.В. Науменко,
професор кафедри українознавства

3

промінь

№2 (1111), лютий 2013 р.

ХТО НАЙКРАЩИЙ?
(Результати рейтингового оцінювання діяльності кафедр за 2012 рік)
Традиційно в нашому університеті відбувається рейтингове
оцінювання діяльності кафедр за показниками, які висвітлюють
здобутки кафедри за календарний рік і відображають результати
наукової та навчально-методичної роботи. Моніторинг діяльності
кафедр здійснюється за показниками рейтингового оцінювання,
затвердженими наказом ректора №278 від 12 грудня 2011 року.
Рейтинг діяльності – кількісний
показник результатів якості роботи
науково-педагогічних
працівників,
кафедр, факультетів (інститутів), що
формується за основними напрямами
діяльності. Він є одним із видів заохочення та оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, який
може органічно співіснувати з іншими,
прийнятими в університеті. Також він
дає можливість підсумку поточної
(після закінчення навчального року) та
підсумкової роботи (за декілька років).
Метою проведення рейтингової
оцінки діяльності є забезпечення
ефективного моніторингу стану управління розвитком і підвищенням якості
діяльності університету з врахуванням
вкладу в нього всіх науково-педагогічних працівників, кафедр, факультетів.
Введення рейтингової оцінки дає
можливість: створення інформаційної
бази для аналізу і оцінки результатів
діяльності викладачів, кафедр і факультетів університету; визначення кращих
показників; забезпечення відповідності
сучасним тенденціям розвитку вищої
освіти України; посилення зацікавленості науково-педагогічних працівників
у підвищенні своєї професійної кваліфікації, в освоєнні передового педагогічного досвіду, в творчому підході до
процесу викладання; забезпечення
більшої об’єктивності оцінок якості
діяльності викладачів за рахунок
повноти та достовірності інформації;
посилення колективної зацікавленості
викладачів у покращенні кінцевих
результатів підготовки освітньо-кваліфікаційних рівнів випускників; диференціації оцінювання діяльності для
забезпечення підтримки найбільш
ефективної частини викладацького
складу.
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Введення рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників, кафедр та факультетів в нашому
університеті є невід’ємним елементом
запровадження системи моніторингу
як складової процесу забезпечення і
управління якістю вищої освіти.
У результаті опрацювання матеріалів, поданих кафедрами, в загальному
рейтингу найбільшу кількість балів
отримали наступні:
– кафедра процесів і апаратів
харчових виробництв (рейтинг 174);
– кафедра технології молока і
молочних продуктів (рейтинг - 169);
– кафедра біотехнології і мікробіології (рейтинг - 149,5).
У той же час варто відзначити, що за
показниками наукової діяльності найбільшу кількість балів отримали:
– кафедра теоретичної механіки та
ресурсоощадних технологій (100);
– кафедра технології зберігання
та переробки зерна (90);
– кафедра технічної механіки та
пакувальної техніки (81).
Високі показники навчально-методичної діяльності мають кафедри:
– Процесів і апаратів харчових
виробництв (100);
– Технології молока і молочних
продуктів (96);
– Маркетингу (88).
Варто відзначити ряд кафедр за
ключовими показниками, які на відміну від другорядних є важливими і для
визначення статусу університету:
– видання підручників та навчальних посібників з грифом МОНМС
(кафедра фінансів);
– видання навчальних посібників з
грифом МОНМС (кафедра обліку і
аудиту);

– публікації монографій (кафедра
менеджменту);
– отримання державних винагород
(кафедра експертизи харчових продуктів, кафедра біотехнології і мікробіології);
– обсяг фінансування госпдоговірних науково-дослідних робіт (кафедра технології зберігання і переробки
зерна);
– обсяг фінансування бюджетних
науково-дослідних робіт (кафедра
технології молока і молочних продуктів);
– обсяг міжнародних грантів на
виконання пріоритетних наукових
досліджень (кафедра менеджменту);
– отримання патентів України на
винахід та корисну модель (кафедра
технічної механіки та пакувальної техніки);
– захищені докторські та кандидатські дисертації (кафедра менеджменту);
– статті, опубліковані в міжнародних
та фахових виданнях (кафедра експертизи харчових продуктів, менеджменту, процесів і апаратів харчових
виробництв).
Аналіз матеріалів, представлених
кафедрами, свідчить про необхідність
удосконалення комплексної системи
рейтингового оцінювання діяльності
університету в цілому і його окремих
структурних підрозділів. Це дозволить
зменшити паперові звіти та скоротити
строки опрацювання даних.
Олена Шмегера,
начальник відділу моніторингу
якості освіти
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За яскравими святковими днями і
тривалими зимовими канікулами
настав час складних випробувань
для студентів нашого університету –
зимова екзаменаційна сесія.
Підготовкою до сесії займались не
тільки студенти, а також викладачі і
навчально-допоміжний персонал університету. Професорсько-викладацький колектив доклав чималих зусиль у
пошуку нових форм організації навчальних занять, розробленні методичного забезпечення самостійної та
індивідуальної роботи студентів, вдосконаленні системи оцінювання, напрацюванні критеріїв оцінювання навчальних досягнень студентів відповідно до
європейських вимог. Навчально-допоміжний персонал кафедр забезпечив
студентів
навчально-методичними
розробками для підготовки до екзаменів, інформацією про організацію сесії,
в деканатах були підготовлені необхідні для її проведення документи, оприлюднені умови допуску до екзаменаційної сесії, розклади консультацій і
екзаменів. Варто зазначити, що
запроваджена в університеті кредитно-модульна система організації
навчального процесу вимагає від студентів цілеспрямованої усвідомленої
систематичної роботи. Проміжні
форми контролю не дають можливості
студентові розслаблятись у міжсесійний період. Студенти працюють не на
сесію, а на знання. Тому випробування
не застали студентів зненацька.
Зимова сесія 2012-2013 н. р. показала, що успішність першокурсників
університету є вищою, ніж у студентів
другого і третього курсів. Але випускники-бакалаври, студенти-магістри,
спеціалісти продемонстрували високу
якість підготовки – це свідчить про
підвищення рівня професійної свідомості випускників. Показник абсолютної успішності студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за
результатами сесії становить 100%, а
якісної – у межах від 77,78% до
89,34%. Показник абсолютної успішності студентів-бакалаврів коливається між 93,43% до 98,95%. Показники
якісної успішності в межах від 51,45%
до 68,26%. Вважаю, що і студентам і
викладачам варто звернути увагу на
результати успішності і вжити заходи
щодо посилення навчальної дисципліни студентів 2 і 3 курсів.
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НОВИЙ СЕМЕСТР
ДОЦІЛЬНО ПОЧИНАТИ
З ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ
МИНУЛОЇ СЕСІЇ
Щодо підготовки студентів молодших курсів із навчальних дисциплін,
які спрямовані на формування світогляду, а саме: історія України, філософія, історія української культури, то
показники абсолютної успішності становлять від 93,52% до 97,72%, а якісної – від 54,77% до 74,47%. У той же
час студенти продемонстрували
досить хороші знання і з циклу природничо-наукових дисциплін (вища
математика, фізика), де абсолютний
показник становить 100% - 89,59%, а
якісний – 34,5% - 63,31%. Становить
інтерес те, що порівняно з літньою
сесією 2011/2012 н.р. показники
успішності зросли. І це природно,
оскільки у 2012/2013 н.р. оцінювання
студентів здійснювалось за шкалою
ЕCTS, що передбачає збільшення діапазону якісної оцінки. Разом із тим
відсоток студентів, які отримують академічні стипендії, залишився приблизно на попередньому рівні. Для
деяких студентів сесія виявилась
складною. Вони ще й після сесії мусили ліквідовувати академічні заборгованості. Загальні дані про успішність
студентів денної форми навчання
представлені на діаграмі.
Безумовно, про якість підготовки
фахівців в університеті свідчать не тільки результати екзаменаційних сесій,

але і ректорський контроль, державна
атестація, участь у міжнародних і
всеукраїнських студентських олімпіадах і конкурсах наукових робіт, а також
подальше працевлаштування випускників. У процесі спілкування з потенційними роботодавцями, після співбесід з
випускниками університету, з боку
роботодавців були висловлені зауваження, які спрямовані на низький
рівень знань, пов’язаних із суспільнополітичними, соціально-економічними
процесами розвитку держави, на відсутність у студентів внутрішньої готовності до активних дій, невміння змінювати попередні установки, не сформована мотивація поведінки в нових ринкових умовах, невміння представити
себе як кандидата на ринку праці.
Співпраця з провідними установами
галузі дозволяє зробити висновок про
необхідність посилення не тільки професійного знання випускника університету, але допомогти йому сформувати здатність до самоосвіти в широкому
діапазоні гуманітарних та професійних
інтересів.
Отож, побажаємо студентам наснаги у здобуванні знань, адже це –
нелегка праця!
Г.Власова,
начальник
навчально-методичного відділу

УСПІШНІСТЬ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
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ХКВ – факультет хлібопекарських і кондитерських виробництв
БКЦВ – факультет бродильних, консервних і цукрових виробництв
БТЕК – факультет біотехнології та екологічного контролю
ХЕТОП – факультет технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи
ТММПКП – факультет технології м’ясо-молочних і парфумерно-косметичних продуктів
ОФПД – факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності
АКС – факультет автоматизації і комп’ютерних систем
ЕіМ – факультет економіки і менеджменту
ЕН – факультет енергетики і енергоменеджменту
ГРТБ – факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
ІМПТ – факультет інженерної механіки і пакувальної техніки
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ОБЛАШТОВУЙМО СВІЙ ДІМ!
Облаштовуймо свій Дім, творімо Закони,
Ведімо наш корабель попри всі заслони.
Хай цвіте повік-віків молода держава! –
Економіці хвала, Менеджменту слава!
У
перекладі
з
грецької
мови
«економіка»
означає
«домогосподарство». Коли в домі затишно й тепло, то й життя в
ньому буде багатшим – і у духовному, і в матеріальному вимірах.
Закони облаштування дому у кожен час різні, одначе спільними
серед них є згуртованість, творчість, любов до своєї справи,
невсипуща праця на благо Батьківщини.
До складу факультету економіки і
менеджменту нашого університету
увійшли викладачі та студенти, які
репрезентують незвичайні погляди на
звичні предмети та явища, не вагаються приймати нестандартні рішення
та своїм оптимізмом надихають на
нові наукові звершення й інших фахівців нашого вишу – технологів, інженерів, спеціалістів комп’ютерних наук.
Свою історію факультет економіки і
менеджменту розпочав у 1931 році.
Тоді він мав назву «Інженерно-економічний факультет Київського інституту
цукрової промисловості». Очолив його
доцент Олександр Федорович Трухачов. Тоді до складу факультету входили кафедра економіки харчової
промисловості, яка готувала інженерів-економістів для цукрової промисловості, та кафедра марксизмуленінізму. Перший випуск інженерівекономістів відбувся в 1932 році; спеціалізовану освіту отримали 32 студенти. В 1933 році у складі факультету
розпочали роботу ще три кафедри:
організації та планування виробництва, планування та обліку, конкретної економіки, які пізніше стали
основою для створення чотирьох
випускових кафедр.
Сьогодні у навчальному процесі
беруть участь близько 100 викладачів,
серед яких – понад 20 докторів наук,
40 кандидатів наук, 26 старших викладачів. Педагоги різного профілю роботи активно впроваджують інноваційні
педагогічні підходи до майбутніх спеціалістів у галузі економіки, працюють
над розвитком нових форм і методів
навчання, створюють навчальну та
методичну літератури, лекційні курси,
які уповні відповідають вимогам часу.
Розвиток творчого потенціалу майбутніх економістів зумовлений чудовими умовами для аудиторної та позааудиторної роботи. Під час вивчення нормативних і варіативних навчальних
дисциплін студенти виконують індивідуальні завдання, підходячи до їх тема-
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тики з позицій синтезу наукових методів – емпіричних (вимірювання, спостереження, комп’ютерне програмування, дослідження реальної економічної ситуації) та теоретичних (аналіз,
синтез, формулюванні та реалізація
наукових ідей). Економічно орієнтовані
дисципліни викладаються також у
відокремлених підрозділах – Смілянському технікумі харчових технологій, Свалявському технічному коледжі
та Сімферопольському коледжі.
Наукова робота факультету пов'язана з дослідженнями в галузі економіки
України, з процесами євроінтеграції та
приватизації, проблемами розвитку
підприємництва, ефективністю функціонування підприємств різних галузей
у сучасному періоді, інвестиційної та
інноваційної діяльності суб'єктів господарювання. Результати досліджень
обговорюються на науково-практичних
конференціях, публікуються у журналах «Агроінком», «Харчова та переробна промисловість», «Економіка України», «Економіка АПК», «Наукові праці
НУХТ», міжнародних виданнях наукометричних баз даних Scopus та Index
Copernicus (до останньої віднедавна
включено й наші «Наукові праці НУХТ»),
і впроваджуються у виробництво.
У рамках виконання міжнародного
проекту «PRORES», метою якого є
розроблення наукових засад для екологічної реструктуризації підприємств
та створення нових робочих місць,
кафедри факультету співпрацюють із
вітчизняними та закордонними вищими навчальними закладами, науковими установами та підприємствами.
Серед них – Вільнюський університет
(Литва); Університет м. Щецин (Польща); Московський державний університет харчових виробництв (РФ);
Інститут світової економіки України;
Інститут економіки та прогнозування
НАН України; Національний науковий
центр «Інститут аграрної економіки»;
Інститут держави і права НАН України;
Національний науково-дослідний

інститут українознавства та всесвітньої історії НАН України; Київський
національний університет імені Тараса Шевченка; ДВНЗ «Київський
національний економічний університет» ім. В. Гетьмана; Національний університет «Києво-Могилянська академія»; Національний авіаційний університет; Національний університет біоресурсів та природокористування
України; ВГО «Союз виробників харчової промисловості України»; Національна асоціація цукровиків України
«Укрцукор»; асоціації «Укроліяпром» та
«Укрмолпром»; відкриті акціонерні
товариства «Київмлин», «Київхліб»,
«Київський завод шампанських вин
«Столичний», «Фармак», ПАТ «Оболонь», ПрАТ «Київський завод безалкогольних напоїв «Росинка».
Нині до складу факультету входить
шість кафедр, п'ять із яких є випусковими.
Кафедра менеджменту створена
1 вересня 1979 р. на базі кафедри
організації та планування харчової
промисловості. У 1998 році вона отримала назву «кафедра менеджменту».
Кафедра менеджменту здійснює
підготовку за трьома освітньо-кваліфікаційними рівнями: «бакалавр»,
«магістр» та «спеціаліст» напряму підготовки «Менеджмент».
Викладачі кафедри проводять
ситуативні лекції, зокрема з таких
актуальних тем: «Розроблення бізнесплану», «Фінансовий менеджмент»,
«Управління діяльністю підприємств в
умовах фінансової кризи в Україні»,
«Проблеми підвищення конкурентоспроможності українських товарів на
світовому ринку».
Наукова діяльність кафедри багато
в чому зумовлена наявністю на
факультеті економіки і менеджменту
спеціалізованої вченої ради по захисту дисертацій на здобуття наукового
ступеня кандидата та доктора наук
спеціальності 08.00.04 – економіка та
управління підприємствами.
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Викладачі та аспіранти кафедри –
постійні учасники наукових, науковопрактичних та методичних конференцій і семінарів, зокрема міжнародних,
всеукраїнських та внутрішньоуніверситетських, на яких оприлюднюють
результати наукових досліджень. До
наукової роботи постійно залучаються
й студенти: вони беруть участь у конференціях, присвячених актуальним
проблемам економіки, регулювання
та управління діяльністю підприємств
харчової промисловості.
Програма напряму підготовки
«Менеджмент» дозволяє студентам
обрати один із профілів навчання у
магістратурі, а саме менеджмент і
адміністрування, логістика, економічна конкуренція, менеджмент зовнішньоекономічної діяльності, інноваційний менеджмент.
Кафедра співпрацює зі спорідненими кафедрами у Санкт-Петербурзі
(Росія), Вільнюсі та Каунасі (Литва),
Варшаві, Щецині та Вроцлаві (Польща). Це дає можливість обміну викладачами та студентами. Сьогодні
ведеться активна робота з розроблення програми обміну студентами
між Литвою та Росією.
Викладачі та студенти кафедри є
учасниками двох міжнародних проектів за участю Університету СантГаллен у Швейцарії, Щецинського університету у Польщі, Вільнюського університету у Литві. Завдяки участі у
міжнародних проектах студенти мають
нагоду слухати лекції професорів провідних вищих навчальних закладів, а
викладачі – підвищити рівень кваліфікації і продемонструвати педагогічну і
ораторську майстерність.
Кафедра працює над забезпеченням навчального процесу не тільки для
студентів спеціальності «Менеджмент
організацій і адміністрування», а й здійснюючи методичне забезпечення
циклу економічних дисциплін, що
викладаються студентам інших спеціальностей університету.
Кафедра міжнародної економіки
була створена для підготовки професіональних кадрів з урахуванням
сучасних тенденцій розвитку ділового світу. На основі ліцензування
здійснюється підготовка за освітньокваліфікаційним рівнем «бакалавр»
за напрямом «Міжнародна економіка». У перспективі планується здійс-
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нювати підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнем «магістр».
Кафедра здійснює активну наукову
діяльність, результати якої висвітлюються на всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікуються збірники наукових праць, які входять до
переліку фахових видань МОНМС
України, та монографії.
Результатами плідної творчої співпраці представників кафедри стала
ґрунтовна навчально-методична база,
яку складають посібники і підручники:
«Інвестування: теорія і практика»,
«Менеджмент», «Вексель в системе
ценных бумаг Украины: проблемы становления и развития, Развитие бизнеса в условиях переходной экономики»,
«Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності», «Управління персоналом»,
«Економіка та управління інноваційною
діяльністю підприємств», «Маркетинг»,
«Міжнародні стратегії економічного
розвитку», «Міжнародна торгівля»,
«Міжнародні економічні відносини»,
«Міжнародні фінанси» та інші.
Професорсько-викладацький склад
кафедри, молоді науковці та студенти
беруть участь у міжнародних науковопрактичних конференціях і семінарах. Їх
наукові здобутки оприлюднені у монографіях «Модель розвитку галузей економіки України», «Инвестиционная привлекательность аграрного сектора экономики», «Управління інноваційним
розвитком сільськогосподарських підприємств на меліорованих землях»,
«Вексель у системі цінних паперів: проблеми становлення та розвитку»,
«Ukraine and Poland: selected social-economic and environmental issues»,
«Механізм інноваційного розвитку
кластерооб’єднаних підприємств».
Наукова діяльність кафедри координується із загальнонауковою тематикою університету та науковими програмами, які розробляються Науковим
центром Національної академії аграрних наук «Інститут аграрної економіки»
та Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН України.
Особливу увагу приділено залученню
талановитої молоді до наукової роботи
шляхом участі в різних міжнародних
бізнес-проектах.
Кафедра прикладної економіки
має статус випускової з 1995 року.
Профіль її діяльності – підготовка
фахівців з напряму «Економіка підпри-

ємства». Завдяки активності викладачів кафедри до навчального процесу
останнім часом впроваджено низку
нових актуальних дисциплін: «Економічна діагностика», «Основи економічних знань», «Економічна безпека»,
«Економіка і організації діяльності
об’єднань підприємств», «Управління
потенціалом підприємства», «Стратегія
підприємства», «Економіка та бізнес»,
«Економіка галузі», «Методи економічних досліджень», «Інтелектуальна власність» «Державне та регіональне
управління», «Правове забезпечення
економічної діяльності», «Підприємництво і бізнес-культура». Підготовлено методичний посібник нового
покоління, присвячений використанню
комп'ютерної техніки для оцінювання
знань студентів під час вивчення
навчальних дисциплін.
В умовах ринкової економіки постійно зростають вимоги до підвищення
рівня професійної підготовки фахівців
з економіки підприємства. Колектив
кафедри гідно відповідає на виклики
непростого часу, впроваджуючи новаторські технології освоєння студентами теоретичних знань, установлюючи
шляхи набуття та реалізації практичних умінь. Велику увагу приділено
комп’ютеризації навчання та застосуванню новітніх мережевих технологій,
за допомогою яких студенти ставлять
і вирішують ситуативні завдання –
максимально наближені до реальних.
Такий підхід дозволяє слухачам успішно застосувати отримані знання та
вміння під час виробничої і переддипломної практик на підприємствах харчової промисловості Києва та інших
міст України.
Підготовка фахівців з економіки
здійснюється з урахуванням сучасного стану соціально-економічного розвитку харчової промисловості і тенденцій, які зумовлюють нові вимоги до
забезпечення ринку праці, змісту пропозицій підприємств, акціонерних
товариств, концернів, асоціацій тощо.
Практична реалізація знань і умінь
студентів – чудове підґрунтя для
подальших
наукових
звершень.
Пріоритетні напрями наукової діяльності кафедри прикладної економіки –
дослідження в галузі економіки харчової промисловості, студіювання процесів роздержавлення та приватизації
в харчовій промисловості України,
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формування ринків м'ясо-молочної
продукції, хлібопекарських та кондитерських виробів, проблеми розвитку
підприємництва, ефективність функціонування підприємств різних галузей в сучасний період, інвестиційної
та інноваційної діяльності суб'єктів
господарювання. Результати досліджень кожного року обговорюються
на міжнародних науково-технічних і
науково-практичних конференціях та
опубліковуються у журналах «Агроінком», «Харчова та переробна промисловість», «Наукові праці НУХТ»,
«Економіка України», «Економіка АПК»
та іноземних виданнях. Висновки та
пропозиції досліджень використовуються у формуванні фінансово-кредитного механізму в харчовій промисловості, а також у розробленні
Комплексної програми науково-технічного прогресу та його соціальноекономічних наслідків в Україні.
Співробітники кафедри зайняті й у
госпдоговірній науково-дослідній роботі, зокрема за темами «Удосконалення господарського механізму
підприємств харчової промисловості в
післяприватизаційний період» та
«Формування фінансово-кредитного
механізму в умовах переходу харчової
промисловості до ринкової економіки».
Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності розвиває
перспективні у контексті євроінтеграції
України напрями підготовки фахівців –
«Менеджмент зовнішньоекономічної
діяльності» і «Менеджмент митної системи». Відповідальне ставлення до
своїх обов’язків, удосконалення наукового і професійного рівня, повага до
студента як до особистості – все це
передумови для набуття конкурентоспроможного рівня знань, умінь та навичок майбутніми фахівцями. Девіз
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності: «Якісна освіта –
крок до найвищих світових досягнень».
Основна мета роботи кожного члена
кафедри та колективу в цілому – формування ґрунтовних знань та високопрофесійних навичок фахівців з
менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності та митної системи. Крім
цього, кафедра надає методичну підтримку у викладанні циклу економічних дисциплін для студентів інших
спеціальностей університету.
У процесі навчання студенти опановують як загальноекономічні, так і спе-
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ціальні дисципліни: «Зовнішньоекономічна діяльність», «Інтелектуальна власність», «Ефективність зовнішньоекономічної діяльності», «Інформаційні системи і технології в управлінні зовнішньоекономічною діяльністю», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,
«Митне регулювання», «Міжнародні
кредитно-розрахункові та валютні операції», «Міжнародний маркетинг»,
«Міжнародне
приватне
право»,
«Організація митного контролю та митного оформлення».
Робота майбутнього менеджера
зовнішньоекономічної діяльності і
менеджера митної системи буде ще
ефективнішою, якщо спеціаліст вільно
володіє іноземною мовою. Саме тому
навчальними планами випускової
кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності передбачено, що
студенти, за бажанням, можуть обрати
для вивчення дві іноземні мови з трьох
– англійську, німецьку або французьку.
Родзинка підготовки фахівців з
менеджменту зовнішньоекономічної
діяльності – вивчення прикладних
програмних продуктів, що їх використовують у своїй роботі провідні вітчизняні й закордонні підприємства: ПАТ
«Оболонь», «КрафтФудз Україна», ПАТ
«Галактон», ПрАТ КЗБН «Росинка»,
ПрАТ «Гадячсир» та інші.
Студенти навчаються застосовувати на практиці ліцензійні програмні
додатки: Project Expert 7 Professional,
QD Pro, 1С-Підприємство, які формують віртуальне робоче місце менеджера ЗЕД або митної системи.
Практично, майбутні фахівці мають
можливість отримати не тільки теоретичний рівень знань, а й набути практичних умінь і навичок, а це є запорукою їх подальшого успішного працевлаштування та кар’єрного росту.
У рамках наукової роботи студенти
беруть участь у всеукраїнських і міжнародних конференціях, присвячених
актуальним проблемам менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності та
митної системи, міжнародних економічних відносин, регулюванню зовнішньоекономічної діяльності підприємств, питанням митного регулювання. На кафедрі проводяться щорічні
студентські олімпіади, переможці яких
беруть участь у вищих рівнях цього
наукового змагання.
Крім цього, кафедра надає можливість охочим отримати другу вищу

освіту за спеціальністю «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності».
Адже випускники кафедри працюють у
комітетах Верховної Ради України,
профільних міністерствах і відомствах, у відділах зовнішньоекономічної діяльності підприємств та організацій, де здійснюються експортноімпортні операції, у митній службі, а
також у вищих навчальних закладах і
наукових установах. Більш того, чимало випускників кафедри ведуть і очолюють власний бізнес у сфері ЗЕД.
Кафедра інноваційної діяльності
створена у 2011 році. Маючи на меті
завжди прямувати в ногу з часом,
забезпечувати якісну освіту і конкурентоспроможність своїх випускників,
керівництво нашого університету ухвалило рішення про підготовку фахівців
за спеціальністю «Менеджмент інноваційної діяльності».
У сучасних ринкових умовах інноваційна діяльність відіграє провідну роль
у розвитку суспільства, оскільки саме
за рахунок інновацій створюються якісно нові продукти і засоби виробництва.
Саме інновації визначають вектор економічного розвитку, тому фахівці даної
спеціальності користуються підвищеним попитом на ринку праці.
Особливо важливою дана спеціальність є для харчової промисловості.
Інновації, нововведення, інноваційна
діяльність, інноваційна політика – це
нові категорії, які з’явилися в економічному розвитку нашої держави в
умовах ринкових відносин. Характерна
прикмета сучасного етапу економічно
розвинених провідних країн – інноваційний шлях розвитку, в основі якого
лежить цілеспрямований процес
пошуку, підготовки і реалізації інновацій, які дозволяють підвищити ефективність суспільного виробництва.
Сьогодні кафедра інноваційної
діяльності готує фахівців різних
напрямів, використовуючи новітні підходи до надання освітніх послуг та
надаючи сучасні знання і необхідні
навички для забезпечення швидкої
адаптації випускників кафедри в
сучасному ринковому середовищі.
Освітні послуги кафедра надає відповідно до найновіших стандартів
вищої освіти. Працівники кафедри
докладають максимум зусиль для
надання студентам ґрунтовних знань у
галузі інновацій та формування високопрофесійних навичок. Кафедра
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інноваційної діяльності працює під
девізом: «Інновації – надійний шлях до
омріяного майбутнього!».
Кафедра українознавства заснована восени 1993 року на базі кафедри історії України. Рішення вченої
ради тоді ще Українського державного університету харчових технологій
щодо реорганізації кафедри відповідало завданням відродження і розбудови незалежної України, національної системи освіти, належного наукового осягнення історії, культури й
духовності українського народу.
На кафедрі українознавства викладаються історичні, культурологічні та
мовознавчі дисципліни, переважно
студентам першого курсу (серед них –
«Історія України», «Історія української
культури», «Українська та зарубіжна
культура», «Світова культура і мистецтво», «Культурологія»). Згідно з директивою Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 2011
р о к у, в и к л а д а н н я д и с ц и п л і н и
«Українська мова (за професійним
спрямуванням)» розбито на два
блоки: перший включає загальнотеоретичні поняття мови професійного
спілкування для студентів перших курсів усіх спеціальностей та форм
навчання, другий – профілізацію мовленнєвої діяльності відповідно до
обраного фаху для студентів третіх
(четвертих) курсів. На засадах міжпредметних зв’язків, відповідно до
приписів Болонського процесу, побудовано авторські спецкурси «Дипломатичний протокол та етикет» і
«Ділове спілкування».
Навчально-виховна робота викладачів кафедри в аудиторіях університету тісно пов’язана з різноманітними
формами виховання студентської
молоді у позааудиторний час: проведення зустрічей з цікавими людьми,
організація круглих столів, тематичних
вечорів, робота наукових гуртків
тощо. Перед студентами та викладачами університету виступають академіки, народні депутати України, ветерани Великої Вітчизняної війни, професори наукових інституцій та вищих
навчальних закладів України.
Кафедра підтримує творчі зв’язки з
Інститутом історії України, Інститутом
політичних та етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса, Національним
науково-дослідним інститутом українознавства та всесвітньої історії НАН
України, історичним факультетом та
Інститутом філології КНУ імені Тараса
Шевченка та спорідненими підрозділами інших ВНЗ. У межах цього співробітництва
професор
кафедри
Н.В. Науменко видала у співавторстві з
ученими Інституту філології КНУ імені
Тараса Шевченка підручник «Літературна майстерність письменника» з
грифом МОНМС України, на сьогодні –
перший у даному напрямі; зараз вона
плідно співпрацює над виконанням
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комплексного проекту в галузі фундаментальних досліджень «Нові та маловивчені імена в українській літературі».
На кафедрі здійснюється підготовка
наукових кадрів у аспірантурі, підвищення кваліфікації викладачів тощо.
Гарною ілюстрацією до наукової
співпраці викладачів кафедри та
нашого студентства є внесок секції
«Українознавча спрямованість освітньо-виховного процесу студентської
молоді у технологічному ВНЗ» у роботу щорічних міжнародних наукових
конференцій молодих учених, аспірантів і студентів НУХТ. У роботі секції
розглядаються актуальні питання історії України, української і світової культури, стану та розвитку української
мови. Більшість доповідей, розроблених із застосуванням новітніх технологій, містять багатий ілюстративний
матеріал, проходять жваво, провокують наукові дискусії. Таким чином студентство прилучається до світової та
української культурної спадщини,
формує свій науковий світогляд.
Під керівництвом викладачів кафедри українознавства наші студенти
брали участь у Міжнародному щорічному конкурсі знавців української мови
імені Петра Яцика (який проходить під
егідою Ліги українських меценатів та
МОНМС України), Міжнародній культурологічній конференції НТУУ «КПІ»,
Всеукраїнській науково-практичній
конференції Інституту філології КНУ
імені Тараса Шевченка «Людина і соціум у контексті літературознавчої
науки» тощо.
Самі викладачі кафедри беруть
участь у численних міжнародних та
всеукраїнських наукових конференціях: Міжнародному конгресі «Українська освіта у світовому часопросторі»;
Міжнародній науковій конференції
«Молодь у сучасному світі: філософсько-культурологічний вимір»; Всеукраїнській науковій конференції
«Актуальні питання історії науки і техніки»; «Курасівські читання» під егідою
Інституту політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса
НАН України, Міжнародній конферен-

ції «Сучасні проблеми літературознавства та мовознавства»; Міжнароднійнауково-практичній конференції «Наука та освіта в сучасному університеті в
контексті міжнародного співробітництва» та багатьох інших.
Таким чином, коло наукових інтересів кафедри є надзвичайно широким
за рахунок поєднання декількох
напрямків гуманітарного циклу, що є
гарантією стабільної якості освітнього
процесу.
Велику увагу керівники та викладачі
факультету приділяють профорієнтаційній роботі у середніх загальноосвітніх і спеціальних навчальних закладах. Під час зустрічей із майбутніми
абітурієнтами відбуваються активні
бесіди та дискусії на актуальні теми
економічного й культурного життя
України, історії та сучасності університету, з’ясовуються питання підготовки
та вступу до нашого навчального
закладу.
На факультеті активно розвивається
студентське самоврядування. Уже з
першого курсу студенти включаються
в культурну та спортивну роботу університету. Цілий океан творчих вечорів – «Дебют першокурсника», «День
факультету», «Міс НУХТ», «Містер
НУХТ», Конкурс української пісні,
розігрування ректорського Кубка КВК
– виносить на гребінь хвилі щоразу
нові й нові таланти, яким під силу і
створити неповторний мистецький
номер, і виконати унікальний бізнесплан майбутнього підприємства!
Найкращі спортсмени факультету
беруть активну участь у змаганнях
Спартакіади НУХТ і представляють
наш університет на районному та
міському рівні.
Отже, навчання на факультеті економіки і менеджменту – це синтез аналітичного розуму і творчого польоту,
це – престиж і впевненість у майбутньому!
С. Дичковський,
декан факультету
Н. Науменко,
професор кафедри
українознавства
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СОЦІОЛОГІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ (початок у №№9,10 за 2012 р., №1 за 2013 р.)

ОЦІНИ ЯКІСТЬ ОСВІТИ
Шановні читачі! Даною статтею ми завершуємо цикл публікацій, присвячених
проведеному в нашому університеті соціологічному дослідженню, яке
організували та провели фахівці відділу студентських програм. У попередніх
публікаціях ми представили вашій увазі відповіді студентів та викладачів на тотожні
питання, що стосуються обох «таборів», з метою порівняння різних точок зору.
Також проілюстровано відповіді тільки студентів нашого університету на питання,
які стосуються організації виробничої практики, вирішенню питань, пов’язаних із
навчанням, побутом, дозвіллям та самоврядуванням студентів.
Сьогодні пропонуємо вашій увазі блок питань, на які відповідали тільки
викладачі, з метою оприлюднення відповідей щодо належних умов праці
викладачів, можливостей займатися науковою роботою та ставлення до виховної
роботи, що проводиться в університеті (всі результати представлені у відсотках).
В.П. Поденко,
начальник відділу студентських програм
Центру молодіжної політики і корпоративної культури,
викладач кафедри політології, соціології і права

54,42

Відповідають в
повній мірі
0

Відповідають в
достатній мірі

45,13

24,78
18,58

Не можу
відповісти

41,15

2,21

Не зовсім
відповідають

6,64
2,65

4,42

Зовсім не
відповідають

Так

Ні

В недостатній
мірі

Не відповіли

Не відповіли

Чи дозволяє Вам навантаження та розклад
занять займатися науково-дослідною роботою?
Свій варіант відповіді:
— не вистачає часу (“вікна”), штучна зайнятість;
— займатися науково-дослідною роботою – це
прямий обов’язок кожного сучасного викладача ВНЗ
незалежно від розкладу занять.

Як Ви оцінюєте умови праці викладача
при проведенні аудиторних занять?

Об'єктивний
показник
2,21
21,68
13,27

27,88

2,21

Скоріше
об'єктивний
показник
Не можу
відповісти
Скоріше не
об'єктивний
показник
Не об'єктивний
показник
Не відповіли

Ваше ставлення до рейтингової
системи оцінювання роботи кафедр?
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Скоріше
об'єктивний
показник
Не можу
відповісти

15,93

18,58

22,57

25,22
9,73

Об'єктивний
показник

34,07
6,64

Скоріше не
об'єктивний
показник
Не об'єктивний
показник
Не відповіли

Ваше ставлення до результатів анкетування
студентів “Викладач – очима студентів”?
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Які форми заохочення і стимулювання
роботи викладачів Ви вважаєте найефективнішими
(оцінити за 5-ти бальною системою – від “1” до “5”)?

51,33

46,02

75,22

Грошові премії

2,21

0,00

2,65

2,65

11,95

7,96
так

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

не
оцінили

Грошові премії

ні

не відповіли

Чи вважаєте Ви кураторство
на сьогоднішній день ефективною формою
проведення виховної роботи серед студентів?
Свій варіант відповіді:

— на І та ІІ курсах обов’язково так.
24,78

25,22
15,49

17,70

15,04

42,48

1,77

1 бал

2 бали

46,90

25,22
3 бали

4 бали

5 балів

не
оцінили

6,19

Кар’єрний ріст
23,01

1

22,57
18,58

18,14
11,95
5,75

1 бал

2 бали

3 бали

4 бали

5 балів

не
оцінили

Нагороди та відзнаки
Що ж таке соціологічне дослідження? Це система логічно
послідовних методологічних, методичних, організаційнотехнічних процедур, яка передбачає отримання достовірних
даних та фактів про явища чи процеси, які відбуваються.
Порушенні у даному дослідженні питання – це як стан
«знання про незнання» певних інтересів, кількісних та якісних змін, причин, інших характеристик явищ чи процесів.
Соціологічне дослідження не вирішує проблем, а лише
виявляє їх на основі отриманих точних, об'єктивних даних і
надає змогу розкрити, спрогнозувати майбутній розвиток
ситуації, що є підґрунтям для подальшого прийняття управлінських рішень фахівцями відповідних напрямів із метою
покращення становища та усунення недоліків.
Завданням даного соціологічного дослідження є добування різносторонніх фактів про реальну університетську
дійсність.
За нашим методом збору інформації даний вид соціологічного дослідження носить комплексний характер і поділяється на чотири тематичні блоки.
Дана робота проведена у нашому університеті з метою
акцентування уваги на таких питаннях, як якість освіти, організація навчального процесу, організація виробничої практики,
ставлення до кредитно-модульної системи оцінювання, виховна робота, побутові умови студентів, забезпеченість необхідних умов викладання та ведення наукової діяльності, задоволення соціальних потреб викладачів вищої школи та ряд інших
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2

3

4

Які чинники, на Ваш погляд, вплинуть на підвищення
якості роботи кураторів?
1. Зниження навантаження на викладача;
2. Щомісячна грошова надбавка;
3. Цю роботу повинні виконувати соціальні працівники або
психологи;
4. Не відповіли на питання
Свій варіант відповіді:
— викладач повинен отримати знання (мінімальні) психологічні;
— призначати зацікавлених;
— інститут кураторства потребує змін.

«гострих» питань, як з боку викладачів, так і з боку студентів.
Будь-яке дослідження починається з визначення проблеми, яка може бути задана ззовні замовником або викликана пізнавальним інтересом. Що ж таке проблема? Даючи
відповідь можемо сказати – проблема – це завжди протиріччя між знаннями про потреби в якихось результативних
практичних чи теоретичних діях та відсутність знань про
шляхи й засоби їх реалізації.
Зробити перший крок у вирішенні ряду питань – отримання нових знань, побудова теоретичної моделі, що пояснює те чи інше явище, та дозволяє виявити фактори, які
вплинуть на розвиток процесів у бажаному напрямку.
У «ПРОМЕНІ» були опубліковані перші три частини проведеного дослідження, що дало змогу широкому колу читачів
звернути увагу на деякі дослідженні питання, скласти свою
думку щодо процесів, які відбуваються у нашому виші.
Величезна більшість сучасних освічених людей, заклопотаних усілякими справами вищої школи, підтримують,
поповнюють і задовольняють свою цікавість про університет саме із сторінок «ПРОМЕНЮ», з яких черпають інформацію, а часто й "свої" погляди на університетське життя, і
до повноти дискусій порушених тем.
На моє глибоке переконання газета «ПРОМІНЬ» постійно
порушує цікаві теми – погоджуючись чи не погоджуючись,
ми все ж робимо свої висновки.
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НОВА
ПЕРЕМОГА!

ЖИТТЯ ТА
ПАМ’ЯТЬ
Існує повір’я про те, що життя
людини продовжується до тих пір,
поки хтось про неї пам’ятає.
Сплинуло вже 10 років, як немає
з нами Йосипа Івановича Сторіжка.
У всіх, хто знав цю чудову людину, з часом не згасає біль утрати, а
надто у тих, що жили і працювали з
ним поряд.
Завдяки своїм здібностям, наполегливості, вмінню до самоорганізації з
простого сільського хлопця Й.І. Сторіжко виріс до професора, дійсного
члена Академії інженерних наук, одного з керівників столичного вишу, яким
є наш університет. Все його доросле
свідоме життя було пов’язане з
нашим навчальним закладом.
Йосип Іванович Сторіжко народився
5 січня 1930 року в с. Паськівка
Решетилівського району Полтавської
області. Після закінчення середньої
школи в 1950 р. із відзнакою закінчив
Полтавський механіко-технологічний
технікум м’ясної промисловості, а
далі – навчався в Київському технологічному інституті харчової промисловості (КТІХП, нині – Національний університет харчових технологій), після
чого з 1955 р. працював на кафедрі
теорії механізмів і машин та деталей
машин, пройшовши шлях від асистента до професора, завідувача кафедри.
Його кандидатська дисертація
«Дослідження об’ємних порційних
дозаторів фасувальних автоматів для
сипких харчових продуктів» (захистив
у 1968 р.) поклала початок становленню, а згодом і успішному розвитку на
кафедрі наукової школи з технологій
та обладнання для пакування харчових продуктів.
Під керівництвом Й.І. Сторіжка і за
його ініціативи кафедра стала випусковою з двох нових спеціальностей:
«Машини та технології пакування»
(1994 р.) і «Машини та технології
переробки використаної упаковки»
(2000 р.). Вперше на теренах СНД у
1999 р. відбувся випуск фахівців з
пакування.

© «ПРОМІНЬ»
Газета
Національного університету
харчових технологій
№2 (1111), лютий 2013 р.
Заснована у жовтні 1968 р.
Наклад 350.
Зам. № 27/02{2013

Безкоштовно

Чуйний і делікатний педагог і керівник, Йосип Іванович користувався
повагою і авторитетом на всіх адміністративних посадах, а був він і заступником декана, і тривалий час деканом
механічного факультету (1972–
1984 рр.), і проректором з навчальної
роботи (1984-2002 рр.). Вимогливий
до себе і підлеглих, він любив і вмів
працювати, створювати навколо себе
атмосферу, налаштовану на успішну
роботу.
Відзнаками успішності його діяльності були: ордени «Знак пошани»,
«Трудового Червоного Прапора», почесне знання «Заслужений діяч вищої
школи», нагрудний знак «Відмінник
освіти України» та ін.
Створений ним дружний колектив
кафедри технічної механіки і пакувальної техніки сьогодні в переважній
більшості складається з його учнів –
працівників вищої кваліфікації та учнів
вже його учнів.
Завдяки прикладеним ним свого
часу зусиллям кафедра стала справжньою кузнею кадрів із пакування
готової харчової продукції.
Наукові праці Й.І. Сторіжка (понад
90 статей та авторських свідоцтв, 3
монографії, понад 30 наукових методичних розробок) не втратили своєї
актуальності і сьогодні.
Його щира посмішка, все розуміючі
очі, самовіддана праця, готовність
завжди прийти на допомогу – ось з
чим ми, його соратники, і сьогодні звіряємо свої вчинки, свою діяльність.
Світла йому пам’ять.
Колектив кафедри
теоретичної механіки
і пакувальної техніки
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У критому манежі заміської бази
«Динамо» (Київ) в Конча-Заспі відбувся турнір серед вболівальників,
присвячений пам'яті видатного
гравця і тренера «Динамо» Валерія
Лобановського.
У турнірі взяли участь 4 команди,
які зіграли між собою за круговою
системою. Ігри відбувалися на полі
розміром в два рази менше стандартного. Один тайм тривав двадцять хвилин.
За команду організаторів грав
помічник головного тренера
«Динамо» Сергій Ребров. Проте і
присутність знаменитого форварда
«біло-синіх» у складі не допомогла
команді динамівського фан-клубу
отримати головний трофей з рук
іншої легенди «Динамо» – Володимира Мунтяна.
Перше місце, здобувши перемоги
у всіх трьох матчах, завоювала
команда нашого університету,
переможець Студентської ліги ФК
«Динамо», матчі якої завершилися
наприкінці минулого року.
Гравці нашої команди-переможці
турніру: Роман Шоколенко, Олександр Цвігун, Ерік Сакс, Вадим
Степанюк, Дмитро Гагун, Микола
Помазан, Євген Листопадський,
Олександр Кульша, Андрій Потапов, Микола Кібиш, Віталій Матяж,
Ярослав Васюк, Віктор Данилів,
Єльдар Бодров, Євген Жук, Руслан
Купріянчук.
Тренував переможців викладач
кафедри фізичного виховання, майстер спорту Тарас Шпичка.
Вітаємо наших футболістів з черговою перемогою! Так тримати!
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