www.nuft.edu.ua

№3, березень
березень 2013
2013 р.
р.
№3,

ГАЗЗЕЕТА
ТА Н
НА
АЦ
ЦІІО
ОН
НА
АЛ
ЛЬЬН
НО
ОГГО
О УУН
НІІВВЕЕРРССИ
ИТТЕЕТТУУ ХХА
АРРЧЧО
ОВВИ
ИХХ ТТЕЕХХН
НО
ОЛ
ЛО
ОГГІІЙ
Й
ГА

промінь

№3 (1112), березень 2013 р.

ЗВІТ
НАУКОВЦІВ
Науковці нашого університету традиційно
підвели підсумки своєї діяльності за попередній рік
та відзвітували у Міністерстві освіти і науки України.
Пропонуємо читачам познайомитися з
основними позиціями звіту.
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ЕНЕРГЕТИКА –
НАЙВАЖЛИВІША
СКЛАДОВА ЕКОНОМІКИ
Готуючи енергетиків вищої кваліфікації для економіки України, наш
факультет сприяє технічному прогресу держави і підвищенню
добробуту її населення. Це наші випускники забезпечують всіх
світлом, теплом взимку і приємною прохолодою влітку.

Енергетичний факультет (з 2011 р. –
ф-т енергетики і енергоменеджмету)
був створений у лютому 1978 р. із
метою забезпечення підготовки інженерів-промтеплоенергетиків, інженерів з автоматизації хіміко-технологічних процесів та інженерів з електропостачання промислових підприємств. Проте, підготовка фахівців цих
спеціальностей здійснювалась і до
його створення. Так, на механічному
факультеті підготовку інженерівпромтеплоенергетиків розпочато у
1954 р., інженерів з автоматизації –
у 1960 р., а потім продовжено у
1963–1973 рр. на факультеті теплоенергетики та автоматизації (ТЕА).
Першим деканом факультету був
обраний доцент М.О. Прядко, а його
заступником – доцент О.І. Левченко,
який у 1982-1985 рр. очолював факультет. У роки становлення факультету
головна увага приділялася удосконаленню навчально-виховного процесу,
зміцненню матеріально-технічної бази
кафедр, методичному забезпеченню
підготовки фахівців і підвищенню
ефективності наукових досліджень.
Науковцями кафедри промислової
теплоенергетики під загальним керівництвом професора Н.Ю. Тобілевича
були розроблені і впроваджені у виробництво кип’ятильники бражних колон
спиртових заводів, теплові схеми цукрових заводів з мінімальною витратою
палива, випарні апарати великої одиничної потужності, сепаратори пари
випарних апаратів, підігрівники з кільцевими каналами. Кафедрою електропостачання розроблені нові схеми
електроспоживання промислових підприємств, нові конструкції ліній електропередач. Наукова робота кафедри
автоматизації була зосереджена на
розроблені та впровадженні сучасних
мікропроцесорних систем. Кафедра
теоретичної теплотехніки під загальним
керівництвом професора В.Д. Попова
розробила технологію безперервного
варіння утфелів цукрового виробництва
та її апаратурне оснащення. Лише у
1981-1984 рр. економічний ефект від
впровадження наукових розробок вчених факультету сягав 4 млн. крб.
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Важливою подією у житті факультету став перший випуск інженерівелектриків у 1981 р.
У наступний період факультет очолювали доценти М.О. Масліков (19851988 рр.) і Д.О. Столяр (1988-2003 рр.).
У цей період відбулося багато змін,
обумовлених зміною соціально-економічних і політичних відносин та набуттям Україною незалежності.
Почалося активне впровадження
комп’ютерної техніки і технологій,
інтенсифікувалася підготовка докторів і кандидатів наук – за 1978 –
1987 рр. число викладачів зі вченими
ступенями і званнями зросла на 16
осіб.
Випускові кафедри факультету з
метою поліпшення практичної підготовки фахівців, створили свої філії на
відповідних профільних підприємствах і в організаціях.
У 1995 р. на кафедрі автоматизації
технологічних процесів і виробництв
відкрито спеціальність «Комп’ютерноінтегровані технологічні процеси та
виробництва».
У 1996 р. кафедра інформатики
почала підготовку фахівців із спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології».
З 1997 року на кафедрі промислової теплоенергетики розпочато підготовку фахівців зі спеціальності
«Холодильні машини та установки».
У 1994 р. створена спеціалізована
вчена рада із захисту кандидатських
дисертацій за спеціальностями
«Технічна теплофізика та промислова
теплоенергетика» і «Автоматизація
процесів керування», яка продовжує
успішно працювати. Це дає змогу
постійно омолоджувати викладацький склад, підвищувати його кваліфікацію.
У 1998 р. на базі кафедри промислової теплоенергетики створено
Інститут проблем енергетики в харчовій промисловості – перший спеціалізований науково-інженерний
підрозділ університету.
У зв’язку з утворенням у квітні
2000 р. факультету автоматизації та
комп’ютерних систем до нього відійш-

ли відповідні випускові кафедри
разом зі студентами своїх спеціальностей.
У 2001 р. на енергетичному факультеті розпочата підготовка «бакалаврів» і «спеціалістів» за спеціалізаціями
«Організація та управління енергетичними системами» та «Енергетичний
контроль і маркетинг в електроенергетиці».
З жовтня 2003 року деканом став
доцент М.О.Масліков. Були створені
сучасні навчальні плани підготовки
«бакалаврів», «спеціалістів» і «магістрів» для всіх спеціальностей факультету, розпочато оновлення навчальнометодичного забезпечення, створення сучасних навчальних посібників і
підручників.
На факультеті готують фахівців за напрямами: „Теплоенергетика”, „Енергомашинобудування” й „Електротехніка
та електротехнології”, спеціальностями – „Теплоенергетика”, „Енергетичний менеджмент”, „Холодильні машини та установки”, „Електротехнічні системи електроспоживання”, „Енергетичний менеджмент”.
Паралельно з навчанням на факультеті студенти мають можливість здобути другу вищу військову або економічну освіту.
Навчальний процес забезпечують
34 штатних викладачі, серед яких 6
докторів наук, професорів, 5 професорів НУХТ і 19 кандидатів наук,
доцентів.
Кафедри факультету мають необхідну матеріально-технічну лабораторну базу.
На кафедрі теплоенергетики та
холодильної техніки функціонують
лабораторії: теплообмінних установок і кондиціонування повітря; палива
і теорії горіння; водопідготовки; високотемпературних теплотехнологічних
установок; холодильних машин; холодильних установок; ремонту і монтажу холодильних машин; комп’ютерний клас.
Кафедра електропостачання і
енергоменеджменту здійснює навчальний процес у лабораторіях: електричних машин; автоматизованого
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електроприводу; перехідних процесів
в системах електропостачання; техніки та електрофізики високих напруг;
електричних систем та мереж; електричних станцій та підстанцій; електротехнологічних установок; електропостачання промислових підприємств; комп’ютерному класі.
Кафедра теплотехніки має лабораторії: тепломасообміну ім. професора В.Д. Попова; теплотехніки і термодинаміки; енергетичних установок;
котельню; комп’ютерний клас.
Кафедра електротехніки створила лабораторії: електротехніки та
електропостачання;
електричного
освітлення; електротехніки; електричних вимірювань; електротехніки те
електроприводу; електротехніки та
електроніки; теоретичних основ електротехніки; комп’ютерний клас.
Кафедра політології, соціології і
права проводить заняття, використовуючи загальноуніверситетський аудиторний фонд.
Вчені факультету ефективно ведуть
наукові дослідження за напрямами:
розроблення енергозберігаючих технологій, ефективних схем тепло- та
холодопостачання з максимальним
використанням ВЕР на підприємствах
харчової промисловості; розроблення наукових основ створення високоефективного тепломасообмінного
обладнання для харчової промисловості; розроблення математичних
моделей теплотехнологічних об’єктів
харчової промисловості та їх програмного забезпечення; розроблення
схем оптимізації систем електропостачання цукрових заводів для зменшення втрат теплової та електричної
енергії; розроблення енергодоцільних технологічних регламентів та
засобів їх контролю; дослідження
теплофізичних характеристик матеріалів і продуктів харчових виробництв; розроблення методик і апаратури для визначення втрат теплоти на
об'єктах теплових мереж.
Студенти і магістранти факультету
активно залучаються кафедрами до
виконання науково-дослідних робіт.
Їх результати доповідаються на
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щорічних міжнародних та вітчизняних наукових конференціях. Молодь
факультету неодноразово здобувала
перемоги у конкурсах різного рівня:
Ігор Морма став переможцем конкурсу «Студент Києва-2000»; Олена
Фастовець у 2005 р. перемогла на
Всеукраїнській студентській олімпіаді з математики; Максим Масліков у
2006 р. став Лауреатом премії
Голови Голосіївської райради для
обдарованої молоді; Данило Ткач у
2007 р. переміг на Всеукраїнській
олімпіаді з математики серед студентів технічних спеціальностей
вищих навчальних закладів.
Всі кафедри ведуть підготовку кандидатів і докторів наук у аспірантурі й
докторантурі. У 2010-2011 навчальному році співробітниками факультету захищено дві докторських і дві
кандидатських дисертації, а у 2012 –
2013 р. – дві кандидатські дисертації,
одна з яких – за новим науковим
напрямом кафедри ТЕХТ «Холо дильна технологія».
За високі показники у науковій та
навчальній
діяльності
викладачі
кафедр факультету були удостоєні
звань лауреата державної премії
України, заслуженого діяча науки і
техніки, відмінника освіти, нагороджені Почесними грамотами Кабінету
Міністрів, Верховної Ради, нагородами та відзнаками міністерств і
відомств держави.
Кафедри факультету плідно співпрацюють із провідними науковими
закладами Національної академії наук
України, нашими партнерами є провідні вищі навчальні заклади України.
Сприяє нашій роботі співпраця з галузевими науково-технічними організаціями, промисловими підприємствами та об’єднаннями.
Вчені факультету у рамках міжнародного співробітництва беруть
участь у проекті «Розробка, поширення та впровадження чистих вугільних
технологій та технологій уловлювання
діоксиду карбону та його зберігання»,
який фінансується ЄС. Групу науковців очолює випускник нашого університету, академік О.Ю.Майстренко.

промінь
Суспільно-культурні заходи відбуваються за активної участі студентської
ради факультету.
Традиційні університетські фестивалі «День першокурсника», «День
факультету», «Конкурс української
пісні» та всі інші не обходяться без
активної участі студентів факультету
енергетики і енергоменеджменту. Ми
пишаємося лауреатами та дипломантами Голосіївського районного огляду
Фестивалю мистецтв України співаками Євгенією Мачулянською та
Дмитром Коробкою, танцювальним
колективом «New NRG», лауреатами
університетських конкурсів української пісні Катериною Осадчею,
Оксаною Дериновською, Кирилом
Ігоніним. Команда КВК неодноразово
ставала володарем Кубку НУХТ.
Викладачі-куратори академічних
груп проводять зустрічі зі студентами,
допомагають розібратися у складностях студентського життя, вирішити
важливі питання. Вони організовують
екскурсії на підприємства, відвідування театрів, виставок, музеїв.
Факультетська команда з інтелектуальних ігор, неодноразовий переможець університетських змагань,
успішно виступає на змаганнях серед
студентських команд м. Києва.
Всі студенти факультету мають
можливість займатися у спортивних
секціях по інтересах, відвідувати тренажерні зали, басейн. В останні роки
призерами та переможцями Спартакіади НУХТ ставали наші волейболісти,
баскетболістки,
шахісти,
шашисти, легкоатлети. У 2012 р. футбольна команда перемогла в університетських змаганнях на Кубок Голови
Голосіївської районної державної
адміністрації.
Енергетика – найважливіша складова економічного та соціального життя і
розвитку держави, запорука прогресу
сучасного суспільства, який можуть
забезпечити тільки висококваліфіковані фахівці відповідного профілю,
понад 3 тисячі яких підготував наш
факультет.
Михайло Масліков,
декан факультету
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НОВА
КУЛЬТУРА
СПІВПРАЦІ
На факультеті готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу за сприяння
комерційної фірми «Торговий Дизайн»
відкрито нову навчальну лабораторію.
На факультеті готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу нашого університету сталася знакова подія – відбулося урочисте відкриття нової навчальної
технологічної лабораторії, оснащеної
найсучаснішим професійним обладнанням від провідних світових виробників
технологічного обладнання.
Участь в урочистій церемонії відкриття лабораторії взяли: ректор університету Сергій Іванов, керуючий групою
компаній «Торговий Дизайн» Сергій
Усачев, генеральний директор компанії «Торговий Дизайн» (Київ) Олексій
Лазаренко, комерційний директор
Олена Шемет, директор ТОВ «Оріон
Груп» Василь Карбан, проректори та
декани усіх факультетів університету, а
також студенти факультету готельноресторанного та туристичного бізнесу.
До урочистостей готувалися заздалегідь й старанно. У приміщенні лабораторії зробили ремонт, ретельно продумали розміщення обладнання, прикрасили інтер’єр тематичними картинами. Гостей зустрічали щирими словами, хлібом-сіллю, народними піснями.
Вдячні студенти підготували подарунок для поважних гостей – ректор
університету та керуючий групою компаній «Торговий Дизайн» отримали
повні комплекти форми шеф-кухаря,
які тут же із задоволенням приміряли.
Створення лабораторії стало можливим за сприяння ректорату універ-
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ситету і особисто ректора Сергія
Іванова, а також компанії «Торговий
Дизайн» (Київ) – крупного постачальника обладнання для підприємств харчування, торгівлі, харчових та переробних виробництв, а також пралень і
хімчисток. Компанія існує 22 роки і має
представництва в усіх регіонах Росії, а
також багатьох країнах СНД, зокрема
Україні, Білорусі, Казахстані.
Саме завдяки рішенню керівництва
компанії наші студенти отримали
можливість опановувати секрети
фахової майстерності на обладнанні
провідних світових виробників.
Сергій Усачев запевнив, що співпраця між університетом і групою компаній «Торговий Дизайн» триватиме й
надалі й оголосив про започаткування
іменної стипендії для кращого студента факультету. Цього року стипендію
«Торгового Дизайну» отримуватиме
студент третього курсу Олексій Собін.
Він же стане представником фірми на
факультеті, і буде знайомити колектив
з діяльністю компанії, новинками
ринку технологічного обладнання.
Комерційний директор компанії
«Торговий Дизайн» Олена Шемет вручила Олексію каталоги компанії з тим,
щоб він міг вільно володіти всією
необхідною інформацією, а студенти
факультету могли користуватися
матеріалами при підготовці до лабораторних і практичних занять, а також
написанні дипломних проектів.
Професійне обладнання, встановлене в лабораторії, загальною вартіс-

тю понад 300 тисяч гривень – перший
крок бізнесової структури, зроблений
назустріч українській освіті. Крім того,
по мірі появи на ринку обладнання
буде замінюватися на більш сучасні
моделі, а провідні фахівці – шеф-кухарі різних країн проводитимуть для
наших студентів майстер-класи.
Перший майстер-клас відбувся відразу після відкриття лабораторії. Шефкухар найбільшого в Україні більярдного клубу «Лідер» Олександр Ситник та
представник фірми UNOX у Росії Тетяна
Смирнова (Санк-Петербург) продемонстрували всім бажаючим можливості обладнання, приготувавши піццу,
запечену картоплю та рибу дорадо.
Наступний майстер-клас відбудеться вже зовсім скоро, тоді таємницями
молекулярної гастрономії поділиться
фахівець із Франції. Молекулярна гастрономія – тренд ресторанного господарства, новий напрям досліджень,
який враховує фізико-хімічні перетворення під час приготування страв та
кулінарних виробів, щоб змінити їх традиційний вигляд, здивувати і, навіть,
приголомшити споживача. З використанням цього методу на кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу вже були розроблені страви, які
студенти презентували до Дня працівника харчової промисловості.
А у найближчих планах факультету
продовження плідної співпраці з комерційними структурами – на підході відкриття міні-пивоварні, обладнати яку
взялися спеціалісти ТОВ «Оріон Груп».

Вручення іменної стипендії

Майстер-клас від фахівця
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ЗАВТРА ПОЧИНАЄТЬСЯ СЬОГОДНІ
Наприкінці лютого наш університет взяв участь відразу у двох освітянських форумах.
25-27 лютого в Київському палаці
дітей та юнацтва працювала 16-та
Міжнародна виставка «Сучасна освіта
в Україні-2013», на якій були представлені близько 500 учасників з 25
регіонів України, а також управління
освіти, заклади післядипломної освіти, науково-методичні центри, видавці сучасних підручників, виробники
технічних засобів навчання, автори
інноваційних педагогічних технологій,
міжнародні установи, підприємства,
комерційні структури та видавництва,
які співпрацюють з системою освіти,
низка професійних журналів та періодичних видань.
В урочистій церемонії відкриття виставки взяли участь: президент Національної академії педагогічних наук
України Василь Кремень, віце-президент Національної академії педагогічних наук України Андрій Гуржій, проректор Київської духовної академії і
семінарії, ігумен Сергій, директор
Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України Володимир Вербицький, директор з корпоративних
питань корпорації «Інтел» в Україні та
країнах СНД Тетяна Нанаєва. Свої
вітання учасникам та гостям виставки
надіслав митрополит Київський і всієї
України, предстоятель Української
православної Церкви Володимир.
Експозиція нашого навчального
закладу, як завжди, викликала зацікавленість, як серед відвідувачів виставки, так і серед її учасників.
У рамках виставки відбулося нагородження переможців рейтингових
конкурсів з актуальних питань у галузі
освіти. Традиційним учасником конкурсу був наш університет. Фахова
комісія, до якої увійшли спеціалісти
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, Національної академії
педагогічних наук, Української торгово-промислової палати вкотре визнала наш навчальний заклад найкращим
і прийняла рішення нагородити університет найвищою відзнакою – золотою
медаллю у номінації «Міжнародне
співробітництво в галузі вищої школи».
Нагороду університету вручив президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень.
28 лютого – 2 березня у виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» працювала IV Міжнародна виставка «Сучасні
заклади освіти – 2013».
Виставка представляла 960 навчальних закладів, наукових установ,
методичних центрів, регіональних і
муніципальних органів управління
освітою, видавництв, фондів, підпри-
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ємств, бізнес-структур з 27 регіонів
України, а також учасників з Чехії,
Естонії, Польщі, Словаччини, Росії,
Франції, Австрії, Італії, США.
Експозиції виставки знайомили студентів, учнів та їх батьків з умовами
вступу до закладів освіти в 2013 році,
з міжнародними освітніми програмами, допомагали вступникам здійснити
свідомий вибір навчального закладу.
Педагоги, науковці, батьки, керівники
та адміністратори закладів освіти мали
можливість також відвідати експозиції
виробників освітнього обладнання та
інформаційних систем, на яких презентувалися електронні засоби навчання,
мультимедійні навчальні програми,
навчальна картографічна продукція,
лінгафонні кабінети, мультимедійне
аудіовізуальне обладнання, підручники
та методичні посібники, обладнання
для шкільних кабінетів тощо.
Участь в урочистій церемонії відкриття виставки взяли: заступник
міністра освіти і науки, молоді та спорту України Олексій Дніпров, президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень,
ректор нашого університету Сергій
Іванов. Свої вітання учасникам та гостям вставки надіслали прем’єрміністр України Микола Азаров та
голова Верховної Ради України
Володимир Рибак.
Учасником виставки був і наш університет, експозиція якого привернула увагу не лише гостей та учасників
виставкових заходів, але й керівництва Міністерства освіти і науки, молоді
та спорту України та Національної академії педагогічних наук України. Цього
разу експозицію університету доповнив Івано-Франківський технікум рес-

торанного сервісу і туризму нашого
університету, викладачі та студенти
якого зачарували відвідувачів стенду
вишуканою карвінг-композицією «В
райському саду».
28 лютого у рамках виставкових
заходів відбулося нагородження переможців рейтингового виставкового
конкурсу у номінаціях «Лідер вищої
освіти України», «Лідер післядипломної освіти України», «Лідер міжнародної діяльності» та «Лідер наукової та
науково-технічної діяльності».
Рішенням компетентної фахової
комісії, до складу якої увійшли фахівці
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України та Національної академії педагогічних наук України, наш університет отримав Гран-прі конкурсу у
номінації «Лідер вищої освіти».
Крім того, нашому університет був
вручений Сертифікат «Якість наукових
публікацій» за показником індексу
Гірша у Scopus (h-індекс) відповідно до
рейтингу ВНЗ України за показниками
міжнародної наукометричної бази
даних SciVerse Scopus. Вручення подібного Сертифікату відбулося вперше.
Також наш навчальний заклад нагороджений Дипломом Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України та Національної академії
педагогічних наук за вагомий внесок у
розвиток національної освіти, а ректор Сергій Іванов – Почесною грамотою за особистий внесок у зміцнення
освітнього потенціалу України.
Відзнаки ректорові університету
Сергію Іванову вручили заступник
міністра освіти і науки, молоді та спорту України Олексій Дніпров та президент Національної академії педагогічних наук України Василь Кремень.

Ректор С. Іванов та заступник міністра освіти О.Дніпров біля стенду університету
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У СВІТЛІ РАМПИ
В університеті відбувся конкурс

«Містер і міс-2013»

Тріумф переможців

Творчий номер пари №2 (ОФПД)

Творчий номер пари №6 (БТЕК)
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19 березня в нашому університеті відбулося феєричне шоу – загальноуніверситетський конкурс
«Містер і міс університету-2013». Участь у ньому взяли
по одній парі від кожного факультету – фіналісти
факультетських відборів.
Кольори своїх факультетів захищали:
пара №1 – Марія Пархомець та Юрій Годунок (факультет
автоматизації і комп’ютерних систем);
пара №2 – Вероніка Волосова та Антон Марченко (факультет
обліку, фінансів та підприємницької діяльності);
пара №3 – Іванна Березовська та Антон Іллючок (факультет
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу);
пара №4 – Ганна Рачіна та Віталій Савчук (факультет бродильних, консервних і цукрових виробництв);
пара №5 – Оксана Дереновська і Ігор Гук (факультет енергетики і енергоменеджменту);
пара №6 – Катерина Байєр і Андрій Оверченко (факультет
біотехнології та екологічного контролю);
пара №7 – Мирослава Макарчук та Володимир Лещук
(факультет технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів);
пара №8 – Каталіна Маєвська та Олег Моршна (факультет
економіки і менеджменту);
пара №9 – Інна Бурденюк та Валерій Домарецький (факультет хлібопекарських і кондитерських виробів);
пара №10 – Тетяна Хмарук та Сергій Богуцький (факультет
технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи);
пара №11 – Світлана Шулятицька та Дмитро Дученко
(факультет інженерної механіки та пакувальної
техніки).
Конкурсна програма складалася з чотирьох конкурсів:
«Візитка», «Моє творче я», «Дефіле у купальниках» («Чоловіче
дефіле») та «Дефіле у вечірніх сукнях» («Дефіле у фраках»).
Тема шоу – «КіноТеатр».
Оцінювало виступи конкурсантів журі у складі: директора
Школи моделей «L-моделс» Галини Лазоренко, топ-моделі
України, єдиної моделі в історії нашої країни, яка за тиждень
зробила 25 шоу-показів у США і Франції Катерини Ніконової,
начальника відділу рекламно-виставкової та інформаційної
діяльності університету Юлії Цой, актора театру і кіно, телеведучого Олексія Нагрудного та голови журі – заслуженого
артиста України, артиста кіно і театру, телеведучого Анатолія
Гнатюка.
Між конкурсними виступами гостей шоу розважали наші
університетські таланти.
Перший вихід конкурсантів у «Візитці» був дуже відповідальним – адже перше враження надзвичайно важливе.
Хвилювання не завадило усім учасникам впоратися з ним
добре. Відразу високу планку взяли представники факультетів автоматизації і комп’ютерних систем, інженерної механіки та пакувальної техніки, обліку, фінансів та підприємницької
діяльності. Вони з перших хвилин почувалися на сцені «немов
риба у воді».
Дуже цікавим виявився конкурс «Моє творче я», у якому
учасники представили свої інтерпретації відомих кінострічок –
тут були і адаптовані сцени з фільмів, і різножанрові танці, й
саунд-треки та пісні, виконані різними мовами. Глядачі мали
нагоду згадати «12 стільців», «Попелюшку», «Діамантову
руку», «Містера і місіс Сміт», «007: Координати Скайфолл»,
«Трьох мушкетерів», «Табір йде в небо», «Стиляг», «Маску»,
«Крок уперед», «Сапфо». Оскільки основним критерієм оціню-
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Творчий номер пари №1 (АКС, «Віце-містер»)
вання цього етапу була оригінальність подачі матеріалу, то
увагу журі одразу привернули: незвичне прочитання
«Попелюшки», де виконавці поєднали акторську гру, паппінг,
контемп і вальс; яскравий, енергійний рок-н-рольний номер
за мотивами «Стиляг»; динамічний, місцями дещо брутальний
і надзвичайно технічний номер за фільмом «Крок вперед».
Темою конкурсу «Дефіле у купальниках/чоловіче дефіле»
була – мюзикл «Чікаго», а «Дефіле у вечірніх сукнях/фраках» –
театр. Тут конкурсанти отримали можливість продемонструвати не лише фактурність та переваги своїх фігур, але й розкутість, органічність, харизматичність.
Шоу вийшло по-справжньому яскравим, і не останню роль
у цьому зіграли ведучі, які блискуче впоралися зі своїми
ролями – студентка факультету технології м’ясо-молочних та
парфумерно-косметичних продуктів Альона Данилко і студент факультету інженерної механіки та пакувальної техніки
Олексій Коломієць
А теплу, доброзичливу атмосферу створили глядачі, які
гаряче підтримували усіх без винятку учасників, а також обирали «Містера і міс глядацьких симпатій». Ними стали: «Міс
глядацьких симпатій-2013» – студентка факультету обліку,
фінансів та підприємницької діяльності Вероніка Волосова,
«Містер глядацький симпатій-2013» – студент факультету
інженерної механіки та пакувальної техніки Дмитро Дученко.
Одностайним рішенням журі переможцями цьогорічного
конкурсу стали:
«Віце-міс-2013» – студентка факультету економіки і менеджменту Каталіна Маєвська, «Віце-містер-2013» – студент
факультету автоматизації і комп’ютерних систем Юрій
Годунок.
«Міс університету-2013» – студентка факультету обліку,
фінансів та підприємницької діяльності Вероніка Волосова,
«Містер університету-2013» – студент факультету обліку,
фінансів та підприємницької діяльності Антон Марченко.
Переможці не стримували своїх емоцій, а глядачі щиро
вітали всіх учасників конкурсу за подаровані незабутні враження, масу позитивних емоцій й розкішне видовище.
У залі були присутні керівники центрів культури і мистецтв
інших навчальних закладів Києва – Європейського університету, Національного університету державної податкової
служби України тощо, які високо оцінили і рівень організації
конкурсу, і наших конкурсантів, а головне – провели своє,
незалежне й неофіційне голосування, результати якого, як
з’ясувалося пізніше, майже збіглися з офіційними (у гостей
вийшов інший «Містер глядацьких симпатій»).
Загальна ж думка – наш конкурс постійно зростає якісно, а
всі конкурсанти – вище всіляких похвал!
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Творчий номер пари №8 (ЕіМ, «Віце-міс»)

Конкурс «Візитка»

Конкурс «Дефіле»

Конкурс «Дефіле у вечірньому вбранні»
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ТА Л А Н Т Д А Є Т Ь С Я В І Д Б О ГА
Наприкінці минулого року в нашому навчальному закладі відшуміли
пристрасті навколо загальноуніверситетського фестивалю «День
факультету». Протягом майже двох місяців драматургічний,
режисерський, вокальний і хореографічний хист наших студентів
оцінювало журі, яке очолив співак Максим Новицький.
Він не пропустив жодного концерту, часом досить експресивно
реагував на виступи наших співаків і не приховував здивування талантом
і рівнем виконання вокальних номерів. А на гала-концерті вийшов на
сцену й буквально «зірвав» зал.
Максим люб’язно погодився відповісти на наші запитання. Пропонуємо
до уваги читачів інтерв’ю із зіркою.
Як прийшло розуміння що Ви майбутній співак?

Довідка «Променя»
Максим Новицький
(Maxim Novitskiy) співак, шоумен, поет,
композитор, аранжувальник,
модель, актор.
Фіналіст європейського
пісенного конкурсу
«Eurovision 2013» і півфіналіст
«Eurovision 2011».
Фіналіст масштабного
проекту Філіпа Кіркорова –
«Шоу № 1»
(особисто відібраний
королем поп-музики). Модель
Louis Vuitton у Японії.
Увійшов до 30-ки кращих
артистів України 2010 року.
У 2012 році дві пісні Максима
«Танцевала, звала» і «Диско для
нас» зайняли 1 місце в хітпарадах Danu radio для
російськомовних слухачів на
станції 87.7 Fm в Нью-Йорку, а
пісня «Диско для нас» 2 місяці
протрималася в лідерах, понад
1, 5 мільйона слухачів голосували
в Америці за пісні Максима.
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– З дитинства всі навколишні розуміли і здогадувалися, що я буду артистом. Коли до нас приходили гості, я
наряджав новорічну ялинку (у будьякий час року), брав мамину плойку в
руки замість мікрофона, надягав
капелюх і співав пісні. Сумнівів не було
що моє майбутнє життя буде пов'язане з творчістю. Мама і бабуся віддали
мене на бальні та народні танці, до
музичної школи по класу фортепіано і
скрипки. А потім я потрапив у церковний хор, де особливо проявилися мої
вокальні можливості, і де незабаром я
став лідером.
Але коли прийшов час вибору професії, я поступив в університет на
факультет обчислювальної техніки та
комп'ютерної інженерії. Провчившись
рік, я зрозумів що це далеко не моє
життя. Ось тут і прийшло повне розуміння свого покликання в цьому світі.
Я вступив до Київського університету
культури і мистецтв, де навчався на
естрадного артиста, і де й завершилося формування моєї особистості.
Напевно, Ви здогадувалися, що
шлях до вершин визнання - тернистий, успіх може «затриматися»,
а шоу-бізнес тяжке випробування
для будь-якої людини, тим більше
молодої. Сумніви були? Як справлялися?
– Звичайно, я здогадувався що
шлях до вершин шоу-бізнесу далеко
непростий, але мене це не зупиняло.
Я – мав мету, а ще підтримку найближчих людей. Мене завжди підтримували мої мама і бабуся, перший вчитель
музики в школі Володимир Миронов і
педагог вокалу Вікторія Авер'янова, а
це найголовніше, коли близькі вам
люди підтримують вас. Тому я ні на
секунду не зупинявся, постійно працював над собою. Причому, мій педагог вокалу в університеті Валерій

Захарченко пророкував мені велике
оперне майбутнє, але я віддав серце
естраді, їй воно завжди належало.
З власного досвіду щоб Ви
порадили молодій, обдарованій
людині?
– Молодій талановитій людині я б
порадив вірити в себе, безперервно
працювати, удосконалювати себе,
брати участь у різних конкурсах, фестивалях та проектах, бо це – велика
практика. І найголовніше – зрозуміти
для себе, що якщо ви вирішили
пов'язати своє життя з мистецтвом, то
потрібно або віддатися повністю, або
краще і не починати нічого.
А що стосується співу, то це дуже
нелегка праця, це по 3-5 годин занять
вокалу на день, це спеціальний
режим, харчування та багато іншого.
Я б порівняв професійних вокалістів із
бодибилдерами, які постійно повинні
бути у формі, качати свої м'язи, як і
вокаліст качає свої зв'язки. Це – колосальна праця. А тепер уявіть собі
людину, яка називає себе бодибилдером, але не має спортивних даних,
так само смішно виглядають і співаки,
які обманюють себе, що вони вміють
співати. Талант дається від Бога, і
якщо його немає, то його ніяк не
напрацюєш.
Ви, незважаючи на зайнятість,
не пропустили жодного концерту
нашого фестивалю "День факультету". Тепер, коли пристрасті вляглися, перші враження дещо стерлися, якби Ви оцінили вокальні
дані наших конкурсантів? Оцінки
були б такі самі чи, маючи тривалий час на роздуми, Ви б зараз змінили думку?
– Так, тоді в мене видалася гаряча
пора – записи на радіо та телебаченні,
підготовка до національного відбору
на пісенний конкурс «Eurovision 2013»
і робота в журі вашого фестивалю. Та
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попри свою зайнятість, я не пропустив жодного з його концертів. Це була
і нова практика для мене, і маса позитивних емоцій, і шалена енергетика.
Я отримав велике задоволення від
деяких вечорів. Мене здивували й вразили студенти університету харчових
технологій своїм вокальним талантом.
У моїй пам'яті й досі живуть деякі номери і прізвища, це Юлія Лойко з піснею
«Hero», Валентина Реброва з піснею
«All by my self», Олександр Господінов з
авторською піснею, Ірина Островська з
піснею Гайтани, Анастасія Гаркун зі
своєю авторською піснею. Я не побоюся сказати, що ці люди поціловані
Богом, і вони від мене отримали найвищий бал. З перших нот, з перших
кроків по сцені видно хто є хто!

Філіп допомагав нам не тільки у
виборі репертуару, але й морально.
Ми були його улюбленою командою.
За нас голосувало більше всіх людей,
ми завжди були у фаворитах у телеглядачів, тому до цих пір залишається
загадкою, як ми могли опинитися на 2
місці, а колектив, який завжди був по
голосуванню на останніх місцях, опинився на першому. Та головне, те що
ми викладалися на повну, вкладали всі
сили, й душі у наші номери, самі отримували колосальне задоволення й,
впевнений, дарували його нашим глядачам, про це свідчать хоча б їх голосування й підтримка, яку ми відчували.

Ви – фіналіст «Шоу № 1» Філіпа
Кіркорова. Як ви стали його учасникам? Як складалися стосунки
між членами команди? Ваші враження від роботи з Кіркоровим? Він
допомагав, заважав, «давив» авторитетом? І що, на Вашу думку,
завадило Вашій команді перемогти? Чого не вистачило?

– Про свої плани не люблю розповідати, все що я запланував завжди
тримаю в таємниці. Причин багато –
не завжди виходить те, що заплануєш
і так, як заплануєш, або щось не складеться й доводиться взагалі плани
міняти, або ідею можуть просто поцупити, трапляється й таке. Я краще
покажу вже готовий реалізований
проект, бо планувати можна багато,
говорити – довго, і при цьому не мати
жодних результатів.

– Я – фіналіст масштабного проекту
Філіпа Кіркорова «Шоу № 1» і пишаюся цим.
У мене рідко буває час дивитися
телевізор, тому за всіма новинами в
мене стежить моя мама. Часто згадую
телефонний дзвінок від мами, в якому
дізнався про кастинг в шоу. Я вже
давно не ходжу по кастингах, але в
мене була інша мета – знайомство з
Філіпом.
Відправився на кастинг, дочекався
своєї черги, виконав два уривки з пісень,
на що Філіп мені сказав, що я – справжній артист. І взяв мене у своє шоу.
Всередині команди стосунки складалися добре, не зважаючи на те, що
це був штучний відбір людей, але, як і
в будь-якому колективі, бували й розбіжності, ми ж усі – творчі люди, зі
своїм баченням.

промінь

Розкажіть про Ваші найближчі
плани.

Березень – місяць, коли вітання
отримує прекрасна половина людства. Щоб Ви побажали жіночій
частині нашого колективу: педагогам, співробітницям, студенткам?
– Педагогам і співробітницям я б
побажав міцного здоров'я, сталеві
нерви. А також хороших і розумних
студентів, якими можна було б пишатися і які могли б прославляти університет.
А студенткам, працювати над
собою, цінувати час, не упускати ні
хвилини свого студентського життя,
брати від навчання все по максимуму,
поважати і цінувати викладачів, любити і бути коханими!

Максим Новицький разом із суперницями по «Шоу №1»
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Продовжуючи цикл публікацій, присвячених
видатним особистостям, на честь яких названі іменні
стипендії, що призначаються кращим студентам, ми
пропонуємо увазі читачів розповідь про визначного
вченого нашої країни в галузі автоматики та
електроенергетики – Івана Миколайовича Богаєнка.

ЛЮДИНА
ВИСОКОЇ КУЛЬТУРИ
Іван Миколайович Богаєнко народився 18 квітня 1930 р. у м. Миргороді
Полтавської області. Закінчив у
1954 р. Київський політехнічний інститут (нині – Національний технічний університет України “КПІ”). У 19541958 рр. здобував практичний досвід
на заводі “Електросила” у Ленінграді,
з 1958 р. – у Київському інституті автоматики (нині – Науково-виробнича
корпорація “Київський інститут автоматики”) старшим інженером, старшим науковим співробітником, завідувачем відділу, з 1968 р. – заступником
генерального директора з наукової
роботи. З 1981 р. за сумісництвом
працював професором, завідувачем
кафедри електропостачання промислових підприємств нашого університету. У тому ж році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук, у 1983 році
отримав вчене звання професора.
Наукова робота І.М. Богаєнка була
пов’язана з дослідженнями електричних машин та автоматизованих систем
управління технологічними процесами.
Він очолював створений ним науковий
напрямок по системах технічної діагностики, людино-машинних системах,
системах автоматизації технологічних
процесів у прокатному виробництві та
транспортуванні нафти і газу на магістральних нафто- та газопроводах. Під
керівництвом Івана Миколайовича підготовлено 3 доктори та 28 кандидатів
технічних наук. Він – автор 370 наукових праць, у тому числі 33 книг, отримав
27 авторських свідоцтв на винаходи та
два патенти США.
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Безкоштовно

І.М. Богаєнко був організатором і
головним редактором Всеукраїнського науково-технічного журналу
“Автоматизація виробничих процесів”, членом редакційних колегій журналів “Промислова електроенергетика” (Київ) та “Технічні вісті” (Львів).
Плідна багаторічна діяльність Івана
Миколайовича відзначена орденами
Леніна та Трудового Червоного
Прапора, багатьма медалями. Іван
Миколайович – заслужений діяч науки
і техніки України (1992 р.), лауреат
Державної премії України в галузі
науки і техніки (2000 р.), з 1992 р. –
академік
Міжнародної
Академії
комп’ютерних наук і систем, її віцепрезидент.
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Іван Миколайович був енергійним,
ерудованим вченим, людиною високої
культури та моралі, спілкування з якою
завжди приносило задоволення.
Заснована на його честь у нашому
навчальному закладі іменна стипендія призначається найкращим студентам факультету енергетики і
енергоменеджменту, які навчаються
за напрямом «Електротехніка та
електротехнології».
С. Балюта,
завідувач кафедри
електропостачання
та енергоменеджменту
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