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Ректор університету взяв участь у
розширеному засіданні Ради ректорів
Київського вузівського центру.

У ТІСНОМУ КОНТАКТІ
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співпраця з Київською міською адміністрацією та підготовка вступної
кампанії 2013 року.
Крім того, звучали пропозиції щодо
зведення у м. Києві інтегрованого
студмістечка на 15-20 тисяч студентів,
малосімейних, а також іноземців-контрактників для всіх вишів столиці, відродження руху студентських загонів,
були порушені питання працевлаштування молодих фахівців, виділення
земельних ділянок і будівництва житла
для викладачів, проведення виступів

квітня 2013 р. на базі Національного авіаційного університету відбулося розширене засідання Ради ректорів
Київського вузівського центру, участь
у якому взяв ректор нашого університету Сергій Іванов. Учасниками засідання були також міністр освіти і науки
України Дмитро Табачник та голова
Київської міської державної адміністрації Олександр Попов.
У ході зустрічі розглядалася низка
питань, ключовими з яких були:

студентської самодіяльності під егідою міськдержадміністрації тощо.
Голова КМДА Олександр Попов
звернувся до присутніх із проханням
взяти активну участь у Київській
толоці з прибирання міста після зими
(20-28 квітня).
Пропозиції, що прозвучали на засіданні, стануть основою для підготовки
Угоди про співпрацю між Київською
міською державною адміністрацією з
Радою ректорів Київського вузівського центру на 2013 – 2018 роки.

До університету завітала Надзвичайний і Повноважний
Посол Республіки Аргентина в Україні.

БЕЗ МЕЖ І КОРДОНІВ

16

У ході візиту гостя поспілкувалася з ректором Сергієм
Івановим, зустрілася зі студентами та викладачами університету, а також взяла участь у підсумковому пленарному
засіданні 79-ї Наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню
проблем харчування людства у ХХІ столітті», яка працювала у нашому навчальному закладі.
Під час спілкування з колективом пані Посол презентувала свою країну, цікаво й детально розповіла про традиції
й мешканців Аргентини, про українську діаспору, можливості здобуття вищої освіти та працевлаштування, розвиток сільського господарства, туризм, культуру та звичаї
аргентинського народу. Особливо присутніх зацікавила
інформація щодо вже підписаної угоди про визнання
Аргентиною дипломів українських вищих навчальних
закладів, яка днями вступить в силу.
На завершення зустрічі поважна гостя подарувала
Науково-технічній бібліотеці нашого університету підбірку
літератури про Аргентину та збірки творів видатних діячів
національної культури своєї країни – Луїса Борхеса та
Ернесто Сабато.
Нагадаємо, що на початку цього року була підписана
угода про співпрацю між посольством Республіки
Аргентина в Україні та нашим університетом. Наш навчальний заклад став єдиним в Україні вишем, з яким посольство уклало подібну угоду.
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квітня до нашого навчального закладу завітала
Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки
Аргентина в Україні Ліла Ролдан Васкес де Муан.
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МОЛОДЬ ВРАЖАЄ
ЗДОБУТКАМИ!
15-16 квітня в нашому університеті відбулася 79-та Наукова конференція молодих учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді –
вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті».
Традиційно цей представницький
форум зібрав кращу наукову молодь з
усіх регіонів України, а також
Молдови, Румунії, Росії, Білорусі,
Болгарії, Азербайджану, Башкортостану, Франції.
Протягом роботи конференції
близько 2000 молодих науковців розглянули проблеми удосконалення
існуючих та створення нових енергота ресурсоощадних технологій для
виробництва харчових продуктів на
основі сучасних фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної
сировини, новітнього технологічного
та енергозберігаючого обладнання,
підвищення ефективності діяльності
підприємств, а також результати
науково-дослідних робіт студентів із
метою підвищення якості підготовки
майбутніх фахівців харчової промисловості. Свої наукові пошуки вони
представили у 27 секціях та 44 підсекціях із різних галузей.
Активну участь у роботі конференції
взяли молоді науковці нашого
навчального закладу, в тому числі
його відокремлених структурних підрозділів, які знаходяться у різних
куточках України. Значну частину
своїх наукових досліджень наші молоді науковці здійснюють спільно з провідними фахівцями наукових установ
України – низкою інститутів Національної академії наук, Національної
академії аграрних наук, Національної
академії медичних наук, а також колегами з Молдови, Білорусі, Болгарії,
Росії, Франції та представниками
виробничих підприємств, що свідчить
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про широке визнання наших наукових
шкіл та розгалуженість наукових
інтересів молодих вчених нашого університету. На засіданнях секцій та
підсекцій велику частину свого наукового доробку вони презентували
англійською та німецькою мовами.
Високий рівень наукової роботи
нашого університету і, зокрема, презентованих на конференції досліджень,
відзначили фахівці України та Болгарії,
підводячи підсумки роботи форуму на
заключному пленарному засіданні.
Участь у пленарному засіданні
також взяли: проректор університету
з науково-педагогічної та виховної
роботи Андрій Чагайда, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки
Аргентина в Україні Ліла Ролдан
Васкес де Муан, голова Ради об’єднання підприємств хлібопекарської
промисловості «Укрхлібпром» Олександр
Васильченко,
завідувач
кафедри машин і апаратів харчових
виробництв Пловдівського університету харчових технологій (Болгарія)
Стефан Стефанов.
Завершилася робота конференції
звітом про роботу студентського наукового товариства нашого навчального закладу та нагородженням переможців і призерів II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції», який відбувся в
університеті в рамках конференції, а
також учасників конференції, які виявили найвищий рівень досліджень та
представили кращу доповідь.
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ЗГУРТОВАНА КОМАНДА –
ОСНОВА СТРАТЕГІЇ ЛІДЕРСТВА
У сучасних економічних реаліях підприємство, установу або організацію
виробничої та невиробничої сфери, що ефективно працює, розвивається,
отримує прибутки від своєї діяльності, неможливо уявити без належної
організації бухгалтерського фінансового та управлінського обліку,
ефективного фінансового менеджменту, активної маркетингової діяльності,
висококваліфікованого управління персоналом. Адже саме завдяки цим
процесам керівництвом приймаються економічно обґрунтовані
управлінські стратегічні й тактичні рішення стосовно подальшого
функціонування та оптимального динамічного розвитку підприємства.

Н

инішні реалії економічного розвитку вимагають від вищих
навчальних закладів підготовки
ерудованих фахівців із високим рівнем професійних знань, глибоким
розумінням сучасних економічних
процесів, високим професіоналізмом.
Саме такі завдання стоять перед
факультетом обліку, фінансів та підприємницької діяльності по підготовці
випускників із фінансів і кредиту, обліку і аудиту, маркетингу, управління
персоналом. І на їх виконання спрямовані всі зусилля колективу факультету.
Рішення про створення факультету
було ухвалене 30 жовтня 2003 року на
спільному засіданні вченої та науковометодичної рад університету.
Факультет лише почав свій шлях
становлення і розвитку, проте вже зміг
організуватися чудовий колектив
досвідчених фахівців, які закохані і віддані своїй справі – вихованню нової
генерації провідних фінансистів, обліковців, маркетологів, управлінців.
Саме на таких фахівців є найбільший
попит на ринку праці, саме вони працюють у різних сферах економіки,
займають відповідальні керівні посади, очолюють, регулюють, займаються управлінням, економічною оцінкою
діяльності суб’єктів господарської
діяльності. А нинішній рівень освіти
потребує не лише теоретичних знань,
але й практичних навичок. Тому викладачі із задоволенням діляться своїм
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не лише науковим, але й практичним
досвідом роботи в різних сферах економіки. На факультеті працюють
понад 115 викладачів, серед яких 13
докторів наук, 59 кандидатів наук,
особлива увага приділяється підготовці молодих фахівців.
Нині на факультеті навчається 950
студентів денної формі навчання, 560 –
заочної; здійснюється підготовка студентів за напрямами «Облік і аудит»,
«Фінанси і кредит», «Маркетинг»,
«Товарознавство та торговельне підприємництво», «Управління персоналом і економіка праці».
До складу факультету входять шість
кафедр, чотири з яких є випусковими.
Хронологія розвитку кафедри маркетингу нерозривно пов’язана з історією розвитку економічної школи в
нашому університеті і бере початок з
1934 р., коли було засновано кафедру
організації, планування та управління
харчової промисловості. Протягом
усіх років свого існування кафедра
була випусковою з підготовки інженерів-економістів і забезпечувала підготовку висококваліфікованих фахівців з
організації, планування та управління
харчовими виробництвами. Нині кафедра маркетингу готує студентів за
освітньо-кваліфікаційними рівнями
бакалавр, спеціаліст і магістр напрямів підготовки «Маркетинг» та «Товарознавство і торговельне підприємництво». Динамічний розвиток кафед-

ри дозволяє орієнтуватися в мінливому ринковому середовищі, попиті
фахівців на ринку праці, що зумовлює
діяльність кафедри по ліцензуванню
та акредитації нових напрямів підготовки і спеціальностей.
Наукова робота кафедри пов’язана
не лише з питаннями маркетингу, а й
стосується проблем розвитку бізнесу,
ринку освітніх послуг, соціального
захисту населення, продовольчої та
економічної безпеки. Над дослідженнями працюють не тільки досвідчені
професори і доценти, але і молоді
науковці, активно залучаються студенти. Результати наукових досліджень
останніх років знайшли своє відображення у 6 підручниках, понад 40 монографіях, енциклопедіях та словниках, а
також у значній кількості різноманітних
публікацій у фахових і спеціалізованих
виданнях. Викладачі кафедри маркетингу беруть активну участь у міжнародних і всеукраїнських конференціях.
Міжнародна діяльність вже 15 років
пов’язана зі Всесвітнім Інститутом
СIDІМЕS, завдяки чому кафедра має
наукові зв’язки з понад 60 провідними
економічними школами всього світу. У
листопаді 2012 року завідувач кафедри О. Сологуб та професор П.Сапун
презентували університет у головному залі ЮНЕСКО та прийняли естафету проведення світового колоквіуму
восени 2013 р. на базі нашого
навчального закладу.
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Кафедра обліку і аудиту була
створена у 1992 році. Метою її роботи
є підготовка висококваліфікованих
конкурентоспроможних фахівців з
обліку, аналізу та аудиту. Для вирішення цієї мети реалізується кадрова
політика щодо поліпшення якісного
складу професорсько-викладацького
складу, забезпечуються розвиток
наукової діяльності, активна співпраця
з вітчизняними і зарубіжними науковцями та кращими представниками вітчизняної практики.
Значну роботу колектив кафедри
здійснює щодо методичного забезпечення навчального процесу. Реформа
бухгалтерського обліку в Україні,
необхідність впровадження нового
національного плану рахунків та
національних положень (стандартів)
бухгалтерського обліку поставили
перед науковцями завдання постійного оновлення методичного забезпечення з дисциплін облікового циклу,
економічного аналізу і аудиту, які протягом останніх років успішно розв’язуються колективом кафедри.
Плідній роботі колективу сприяє
раціональна організація його наукової
діяльності. Основні напрями наукових
досліджень викладачів кафедри
пов’язані з удосконаленням бухгалтерського фінансового обліку, оподаткування і звітності в умовах глобалізації; дослідженням впливу обліку, аналізу і аудиту на формування конкурентної стратегії підприємств харчової та
переробної галузей АПК, глобалізацією податкового законодавства як
одного з елементів удосконалення
обліку в Україні тощо.
Кафедра веде підготовку висококваліфікованих фахівців напряму
«Облік і аудит», які крім широкого
спектру фахових облікових, аналітичних, інформаційних та контрольних
дисциплін у значному обсязі вивчають особливості технологій та організації виробництва на підприємствах
усіх підгалузей харчової промисловості. Саме глибокі знання дисциплін
фахового спрямування та технологій
виробництва окремих продовольчих
товарів вигідно виділяють випускни-
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ків нашого університету від випускників цієї спеціальності інших ВНЗ,
оскільки вони без затримки «включаються» в реальний стан справ харчових підприємств.
Особлива
увага
викладачами
кафедри приділяється комп'ютеризації роботи на основі типових пакетів
прикладних програм і створення автоматизованих робочих місць бухгалтера, аудитора та аналітика. Для цього
використовуються ліцензовані комп'ютерні системи «1С-бухгалтерія»,
«БЕСТ», «Парус», «Галактика», «Турбо
Аудит», які широко використовуються
в практичній діяльності підприємствами і організаціями різних сфер та
галузей економіки.
Колектив кафедри приділяє велику
увагу науково-методичній роботі, підготовці навчальної літератури. Підручники і навчальні посібники, написані
викладачами кафедри, широко відомі в
Україні та за її межами.
Кафедра фінансів була заснована
у 2003 році. Процес формування
кафедри як структурного підрозділу
університету розпочався в 2002 році
при підготовці до акредитації.
На кафедрі за сприяння страхової
компанії «Скайд» відкрито навчальнопрактичний центр страхового бізнесу,
оснащений сучасною технікою, програмним забезпеченням і мультимедійним обладнанням. Це сприяє якісній
підготовці студентів з використанням
сучасних інформаційних технологій.
Колектив кафедри проводить активну роботу в напрямку методичного
забезпечення навчального процесу,
написання підручників, посібників,
методичних вказівок, конспектів лекцій тощо.
Загальна тематика наукових розробок працівників кафедри стосується
тематики удосконалення фінансового
механізму системи АПК в умовах активізації глобалізаційних процесів.
Напрямки досліджень та аналіз актуальних питань, які досліджуються на
кафедрі фінансів, відображені у переліку, підручників, навчальних посібників і монографій, виданих протягом
останніх років.
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Завдяки налагодженій співпраці з
роботодавцями кафедра фінансів
надає можливість проходити практику
не лише на підприємствах харчової
промисловості, а й у Національному
банку України, багатьох комерційних
банках і страхових компаніях. Налагоджене постійне партнерство з
публічними акціонерними товариствами КБ «Приватбанк», КБ «Райфайзенбанк Аваль», КБ «Кредитпромбанк», СК
«Скайд», Українською охоронно-страховою компанією, СК «Уніка».
Зворотній зв'язок свідчить, що
випускники кафедри працюють у всіх
сферах і ланках фінансової системи
України, адже кваліфікований фінансист, фінансовий менеджер необхідний для ефективного управління
фінансовою діяльністю господарюючих суб’єктів та держави.
Кафедра управління персоналом
та економіки праці – одна із наймолодших в університеті, вона була
створена у 2011 р.
У сучасних умовах для забезпечення
інноваційного лідерства і конкурентоспроможності підприємств на ринку
необхідними є сукупність знань, здібностей, навичок особистої майстерності, системного мислення фахівців,
які здійснюють управління персоналом,
їх творчі новаторські здібності створюють людський капітал підприємства.
З метою підвищення якості викладання фахівці кафедри застосовують
прогресивні форми навчання, практикують читання лекцій з проблемних
питань формування соціальної політики підприємств, проведення практичних занять із розв’язанням складних
ситуацій у кадровій роботі та соціально-трудових відносинах на виробництвах харчової промисловості та
плануванням сучасних ефективних
шляхів їх вирішення.
Головними завданнями кафедри на
перспективу є: подальший розвиток
наукового потенціалу та підвищення
кваліфікації викладачів відповідно до
вимог сьогодення; участь у міжнародних програмах із розроблення актуальних наукових соціально-трудових і
управлінських проблем персоналу;
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проведення обміну науковими досягненнями; співпраця та налагодження
зв’язків із вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та установами, що займаються
проблематикою управління персоналом та економіки праці; підготовка
навчально-методичної літератури.
Кафедра економічної теорії була
заснована у 1987 році на базі кафедри
теоретичної економії (а потім – політичної економії), яка була створена у
1930 році. Головним її завданням
стало вивчення ключових проблем
економічної теорії і формування у
майбутніх спеціалістів фундаментальних знань, необхідних для вивчення
галузевих і функціональних економічних дисциплін.
Кафедра є першою, з якої починається знайомство студентів економічних
спеціальностей із майбутньою професією. Це вимагає від колективу кафедри створення особливої атмосфери
навчання – вчитися має бути цікаво! То
ж робота зі студентами є для кафедри
пріоритетною. Викладачі відрізняються
небайдужим, чуйним ставленням до
студентів. Саме на цій кафедрі студенти пишуть свою першу курсову роботу,
деякі – першу наукову статтю. Робота зі
студентами переважно молодших курсів накладає на співробітників кафедри
особливу відповідальність. Окрім основного завдання – закласти підмурок
майбутньої професії, збагатити необхідними знаннями, – викладачі мають
на меті виховання у студентів специфічного – економічного мислення.
Професорсько-викладацьким складом кафедри постійно удосконалюється якість викладання: підвищення
рівня лекційних занять як головної
форми навчання, активізація практичних, семінарських занять як ефективних форм закріплення знань, надання
необхідних умінь і навичок, розвиток
творчих здібностей студентів, у тому
числі шляхом впровадження тестування та ділових ігор.
На кафедрі діє студентський науковий гурток «Ринкова економіка»,
основними цілями роботи якого є
сприяння в підвищенні рівня наукової
підготовки студентів; формування в
студентів інтересу й потреби до
наукової творчості; розвиток творчого мислення, наукової самостійності,
підвищення внутрішньої організованості, свідомого ставлення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.
Кафедра ділової іноземної мови
та міжнародної комунікації була
створена на базі кафедри іноземних
мов у 2003 році. Навчання іноземній
мові було й залишається невід'ємною
складовою процесу формування
сучасного фахівця і тому основним
завданням кафедри є забезпечення
фахової підготовки спеціалістів економічного профілю, які є конкурентос-
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проможними на ринку праці в сучасних
умовах. Бізнес-структурам потрібні
фахівці з міжмовної і міжкультурної
комунікації, які б володіли професійноорієнтованими мовними знаннями і
вміннями, а також могли б ефективно
працювати з діловими партнерами.
Кафедра забезпечує викладання
дисциплін «Іноземна мова за професійним спрямуванням» (англійська,
німецька, французька), «Ділова іноземна мова», «Друга іноземна мова».
З метою підвищення ефективності
навчального процесу викладачі застосовують традиційну методику викладання з елементами інтенсивних
методів, рольові та ділові ігри, які
дозволяють реалізовувати комунікативний підхід у навчанні іноземних
мов студентів немовних спеціальностей і значною мірою підвищують
інтерес студентів до іноземної мови.
Викладачами кафедри здійснюється робота над науковою кафедральною темою «Формування іншомовної
комунікативної компетенції у студентів немовних спеціальностей: складники, рівні, інноваційні технології»,
результати яких впроваджуються в
навчальний процес, а також публікуються та апробуються на наукових
конференціях.
Викладачі кафедри беруть участь у
заходах з підвищення педагогічної
майстерності у провідних вітчизняних
та міжнародних освітніх центрах:
British Council, American House,
International House, Longman Pearson
в Україні, Goethe-Institut в Україні,
Alliance
Franзaise
en
Ukraine,
Американському ресурсному центрі.
Велику увагу всі кафедри приділяють
науковій роботі студентів, які неодноразово виборювали призові місця на
всеукраїнських олімпіадах і конкурсах
наукових студентських робіт.
Плідно працює студентська рада
факультету. Студенти беруть активну
участь в університетських культурномасових заходах, змаганнях Спартакіади НУХТ. Найкращі факультетські
співаки, танцюристи і спортсмени
представляють наш університет та
стають переможцями на міському і
всеукраїнському рівнях.
Колектив факультету продовжує
наполегливо рухатися вперед. Планів
багато, а отже, попереду - нелегка
клопітка щоденна робота. Колектив
факультету робить все для того, щоб
допомогти студентам знайти своє
місце у подальшому житті, зробити з
них професіоналів, здатних створювати щось нове, неповторне та потрібне
людям, здатних наполегливо вчитись,
пізнавати і вдосконалювати себе,
власною силою волі та працею виплекати у собі ЛЮДИНУ зі широким світоглядом, науково-творчим мисленням, добру й щиру.
О. Шеремет,
декан факультету
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В

університеті відбувся II кулінарний конкурс «Феєрія смаку»,
організований
факультетом
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Цьогорічна тема конкурсу – Іспанія. Конкурсанти мали відповідно до загальної теми створити і
презентувати свої міні-ресторани,
розробити концепцію, дизайн, стиль
закладу, представити команду, а
також приготувати, сервірувати та
представити страви іспанської кухні –
закуски, другі страви, десерти і напої.
Атмосферою спекотної, пристрасної, експресивної Іспанії був пройнятий увесь факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу – вже
на підході гостей зустрічали іспаномовні й надзвичайно гостинні турагенти, а у центральному холі факультету
студентською радою була підготовлена цікава розважальна програма
Участь у конкурсі взяли команди студентів четвертого курсу – «Don Quigote»
(«Дон Кіхот»), «Pasion» («Пристрасть»),
«Gugosa Mandarina» («Соковиті мандарини») та «Запальні перчинки». У лабораторії-ресторані «Старий Київ» кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу з’явилися відразу чотири
заклади ресторанного господарства –
кожний зі своїм декором, атмосферою
й неповторною аурою.
Оцінювало підготовлені програми
журі у складі: завідувача виробництвом
київського ресторану «Тарілка» Алли
Артюх, власника гастро-бару «Томатос» Романа Тугашева та начальника
відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності нашого університету Юлії Цой. Завдання перед журі
постало дуже складне – учасники конкурсу підготувалися надзвичайно
добре – вони не просто скористалися
рецептами страв іспанської кухні, але
проштудіювали велику кількість відповідної літератури, і в результаті змогли
відчути й відтворити справжні куточки
Іспанії, тонко передати звичаї й настрої
країни, продумали до найменших дріб-
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ІСПАНСЬКА ФЕЄРІЯ
В університеті відбувся кулінарний конкурс, організований
факультетом готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.

ниць інтер’єри, ритуали зустрічі гостей
і, звичайно, продемонстрували здобуті
під час навчання навички – приготування й оформлення страв, сервірування
столу, подання й презентація страв відвідувачам ресторану. У кожної команди
знайшовся свій секрет гостинності,
своя родзинка. «Дон Кіхот» зачарували
затишною атмосферою, ненав’язливою живою музикою й меню, випаленим на дерев’яних вітрячках, «Пристрасть» використала оригінальну презентацію своїх страв у віршах, «Соковиті мандарини» вразили вишуканістю
обслуговування, а «Запальні перчинки»
влаштували справжнє бармен-шоу, й
всі без винятку виявили неабиякі сердечність й гостинність.
У номінаціях «Найкраща концепція
ресторану» та «Найпалкіша друга стра-

ва» перемогла команда «Запальні перчинки», у номінації «Найвишуканіша
закуска» кращими були «Соковиті мандарини», у номінації «Найніжніший тандем» (кращий десерт та кращий напій)
перемогу виборола команда «Пристрасть», у номінації «Затишна атмосфера» переможцем стала команда «Дон
Кіхот». Одностайним рішенням журі
перемогла у конкурсі команда «Запальні перчинки». Переможці були
нагороджені грамотами. Крім того, всі
команди-учасники отримали від спонсора конкурсу – мережі піццерій
«Челентано» сертифікати на відвідання
цих закладів харчування, а члени журі –
гості нашого навчального закладу, вражені рівнем підготовки студентів,
запропонували їм допомогу у працевлаштуванні після закінчення навчання.
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«Промінь» продовжує цикл розповідей про видатних діячів нашого університету, видатних особистостей, ім’я яких носять іменні стипендії, що вручаються
кращим із кращих студентів нашого навчального закладу.
Пропонуємо читачам чергову розповідь про непересічну особистість, ім’ям
якої названа одна з іменних стипендій – В. М. Рибачука

визначного вченого у

галузі організації та планування харчових виробництв.

ВЧЕНИЙ. ВОЇН. ЛЮДИНА

Народився Володимир Микитович
27 червня 1920 року в селі Рогізна
Сквирського району Київської області
у родині селян, які усе своє життя займалися хліборобством.
У 1939 році закінчив середню школу,
проте через хворобу у 1937-1938 рр.
мав перерву у навчанні. Саме під час
цієї перерви почалось його трудове
життя — він пішов працювати секретарем сільської ради. Відразу після закінчення школи, з 1939 року ніс військову
службу, був курсантом потім молодшим
командиром у складі 360-го стрілкового полку 74-ї стрілкової дивізії. З
першого дня війни, з 22 червня 1941
року, Володимир Микитович захищав
Батьківщину від німецьких загарбників
у Південному (Бессарабському) напрямку. На початку липня 1941 року
війна залишила на тілі молодого бійця
свій перший відбиток, наступний був у
вересні того ж року. Це поранення суттєво вплинуло на здоров’я Володимира
Микитовича, але після тривалого лікування він знову повернувся до армії. На
цей раз захищати Вітчизну довелося на
Воронезькому фронті в Московській
області у складі 294-го стрілкового
полку 184-ї стрілкової дивізії. Нелегка
доля спіткала молодого бійця. У січні
1943 року отримав третє поранення, а
ще пізніше сильне обмороження. В
тому ж році в зв’язку з різким погіршення здоров’я був демобілізований з військової служби як інвалід II групи. За
роки Великої Вітчизняної війни
Володимир Микитович був командиром мінометного розрахунку, помічником командира та командиром взводу.
За зразкове виконання бойових
завдань Володимир Микитович був
відзначений орденом «Червона Зірка»
та медаллю «За перемогу над
Німеччиною у Великій Вітчизняній
Війні 1941-1945 рр.».
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У 1945 році Володимир Микитович
вступив на навчання до Київського
технологічного інституту харчової
промисловості (КТІХП, нині –
Національний університет харчових
технологій) за спеціальністю «інженер-економіст», який закінчив у 1950
році.
З 1950-1953 рр. він – аспірант КТІХП
на кафедрі організації і планування
харчової промисловості. Після закінчення аспірантури, у квітні 1954 року
Володимир Микитович захистив
дисертацію «Механізація трудомістких процесів в спиртовій промисловості та її економічна ефективність» на
здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук.
Усе своє життя Володимир
Микитович присвятив рідному інституту. Працював асистентом, а потім
доцентом КТІХП. У 1963-1965 рр. був
зосереджений на написанні докторської дисертації «Питання економіки
комплексного використання сировини в бурякоцукровій та спиртовій
промисловості», яку захистив у
1969 р., а потім отримав вчене звання професора.
З 1970 р. по 1987 р. В.М. Рибачук
працював завідувачем кафедри
організації і планування харчової
промисловості. Під його керівництвом було підготовлено 22 кандидати економічних наук. Значного
посту пального розвитку набули
наукові школи з планування підвищення ефективності використання
ресурсів підприємства, інтенсифікації розвитку виробництва та
комплексного перероблення сировини в харчовій промисловості.
Відомий вчений, з друку якого
вийшло понад 150 наукових праць,
створив та до кінця життя був
Головою спеціалізованої вченої
ради по захисту кандидатських
дисертацій. Під його керівництвом
були зроблені перші кроки співпраці зі спорідненими навчальними
закладами Болгарії та Німеччини.
Володимиром Микитовичем на
кафедрі була створена та 25 років
плідно працювала галузева науково-дослідна лабораторія з економіки, організації та планування харчових виробництв. Основним спрямуванням наукової роботи лабораторії
було вивчення стану економічної

роботи підприємств, з’ясування
чинників впливу на їх роботу, проблеми раціонального використання
сировини, рівень концентрації та
кооперації виробництва, розроблення основних напрямів підвищення ефективності розвитку галузей
харчової промисловості в різних
регіонах України, що актуальні і
сьогодні та є основою формування
й існування сучасних інтеграційноекономічних відносин. Результати
діяльності лабораторії були впроваджені у виробництво і мали значний економічний ефект. Професор
В.М. Рибачук неодноразово обирався заступником голови економічної
секції науково-технічної ради Міністерства освіти України, заступником голови економічної секції науково-технічної ради Мініс тер ства
харчової промисловості України. За
свою науково-педагогічну діяльність був нагороджений орденом
«Знак Пошани» та знаком Вищої
школи СРСР «За відмінні успіхи у
роботі».
Володимир Микитович все життя
був постійним, завзятим, наполегливим. Навчання в інституті та аспірантурі, викладацька робота, підготовка
кандидатської і докторської дисертацій, наукова діяльність, підготовка та
виховання фахівців-практиків і наукових кадрів, постійний активний
зв’язок із харчовою промисловістю —
ось основні принципи його життя та
діяльності.
27 січня 1987 року після тяжкої та
тривалої хвороби серце прекрасного
педагога, значного наукового діяча,
героя Батьківщини, вірного чоловіка
та доброго батька
Володимира
Микитовича Рибачука перестало
битися. Світла пам’ять про чудову
людину залишається у серцях тих,
кому довелося працювати поряд із
ним та під його керівництвом.
Заснована на його честь у нашому
університеті іменна стипендія призначається
найкращим
студентам
факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності.
Т. Рибачук-Ярова,
доцент кафедри менеджменту,
В. Соломоненко,
студентка групи ОФПД-ІV-7
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ПРО МИНУЛЕ, СЬОГОДЕННЯ І МАЙБУТНЄ
Кафедра фінансів святкує
10 років від дня створення.
Донедавна кафедра фінансів
вважалась однією з наймолодших
у структурі університету. А вже 23
березня цього року минуло 10
років від дня її створення.
Будь-яка ювілейна дата вимагає
підбиття підсумків і визначення перспектив розвитку. Сьогодні варто
згадати, що перший набір студентів
спеціальності «Фінанси» відбувся в
1998 році. Процес формування
кафедри як структурного підрозділу
університету розпочався в 2002 році
при підготовці до акредитації. У
березні 2003 року відповідно до
наказу ректора в складі нашого
навчального закладу була створена
кафедра фінансів, яку на той час очолив доктор економічних наук, професор Микола Якович Дем’янен ко.
Кафедра ввійшла до складу факультету обліку, фінансів і підприємницької діяльності.
У цьому ж році кафедра отримала
акредитаційне свідоцтво на право
підготовки фінансистів освітньокваліфікаційних рівнів «Бакалавр»,
«Спеціаліст» і «Магістр».
За 10-ти річний період свого існування кафедра пережила достатньо
кількісних перетворень, що трансформувались у нову якість професорсько-викладацького складу та
освітніх послуг.
За період від 5 грудня 2008 р. до 16
березня 2012 р. на кафедрі захищено
одну дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук і
шість дисертацій — кандидата економічних наук, що дозволило суттєво
удосконалити структуру професорсько-викладацького складу в стислі
терміни. Зараз у складі колективу
нараховується 5 аспірантів, які опановують актуальні напрями наукових
досліджень і формують науковий
потенціал університету. Якісний склад
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сформовано доцентами і професорами, що відповідає вимогам освітнього
стандарту.
У 2008 році при кафедрі за сприяння страхової компанії «Скайд» відкрито навчально-практичний центр страхового бізнесу,
Колектив кафедри веде активні
наукові пошуки, здійснює активну
роботу із якісного методичного забезпечення навчального процесу, регулярно видає підручники, посібники,
монографії тощо.
Загальна тематика наукових розробок працівників кафедри здійснюється за темою «Удосконалення фінансового механізму системи АПК в умовах
активізації глобалізацій них процесів».
Напрямки досліджень та аналіз
актуальних питань, які досліджуються
на кафедрі фінансів, відображені у
дев’яти монографіях. У доробку
кафедри три підручники, дев’ять
посібників з грифом Міністерства
освіти і науки України. Кожна дисципліна забезпечена навчально-методичним комплексом. У цьому році вийшов
друком другий в Україні підручник
«Фінанси для фінансистів», що суттєво посилило позиції кафедри напередодні акредитації.
Велика увага приділяється розвитку науки серед студентів, які беруть
активну участь у міжнародних і всеукраїнських предметних олімпіадах,
конкурсах науково-дослідних робіт,
здобуваючи перемоги у складних
змаганнях із студентами інших вищих
навчальних закладах. Зокрема, у
2012 році Диплом другого ступеня у
другому турі Всеукраїнській олімпіади з дисципліни «Страхування» виборов Д. Голінський, який у 2013 році
став призером II туру Всеукраїнської
студентської олімпіади з дисципліни
«Фінансовий менеджмент».
Нещодавно на базі Національного
університету Державної податкової
служби відбулася підсумкова конференція, на якій компетентне журі
заслухало і оцінило презентації кращих конкурсних робіт студентів

напряму підготовки «Фінанси і кредит» із провідних навчальних закладів України. Науково-дослідну роботу «Управління фінансовою стійкістю
підприємства в умовах реформування податкової системи держави»
представляла студентка 4-го курсу
напряму підготовки «Фінанси і кредит» О. Коваленко. Оцінка роботи
студентки
виявилась
високою:
Диплом третього ступеня і почесне
третє місце серед 124 учасників
фінальних перегонів. Не менш вдалою була участь студентки 4 курсу
напряму підготовки «Фінанси і кредит» Ю. Данченко у цьогорічній
Всеукраїнській олімпіаді з дисципліни «Страхування», яка забезпечила
високим рівнем знань 4 місце у рейтинговому списку з 50 учасників і
отримала Диплом другого ступеня.
Така низка перемог свідчить про
високий рівень теоретичних знань, які
студенти використовують під час
практичної підготовки.
Колектив кафедри плідно співпрацює з роботодавцями, завдяки налагодженому партнерству з публічними акціонерними товариствами КБ
«Приватбанк», КБ «Райфайзенбанк
Аваль», КБ «Кредитпромбанк», СК
«Скайд», Українською охоронностраховою компанією, СК «Уніка» та
ін. студенти мають бази для проходження практик та непогані перспективи для працевлаштування. Випускники кафедри працюють у всіх сферах і ланках фінансової системи
України.
Проте колектив кафедри не
тішиться здобутим, а наполегливо
рухається вперед. У планах відкриття перспективних магістерських
програм, видання нових підручників, посібників, монографій, активний розвиток міжнародних зв’язків і
докторантури та нові перемоги студентів у змаганнях як на всеукраїнському, так і міжнародному рівнях.
Дмитро Голінський,
студент 5-го курсу
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СВЯТО ФУТБОЛУ
Відбувся загальноуніверситетський чемпіонат з футзалу

ЛД
ДККХХП
ПП
П
Л

П
ССТТХХП

Протягом двох тижнів квітня у спорткомплексі університету
відбулося грандіозне спортивне свято – загальноуніверситетський турнір з футзалу на Кубок ректора.
Змагання проводилися другий рік поспіль, але принципова
відмінність цьогорічного чемпіонату – його масштабність. Якщо у
минулому році учасниками турніру були лише збірні команди
факультетів, то у цьому році за Кубок ректора змагалися ще й
збірні команди 11 коледжів і технікумів, які входять до навчально-наукового комплексу «Національний університет харчових
технологій» і знаходяться у різних регіонах України.
Отож, загальна кількість учасників чемпіонату – 22 команди, кожна з
яких прагнула вибороти найвищу нагороду. Шляхом жеребкування
вони були розділені на 6 груп:
Група А включала команди факультетів:
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (ГРТБ)
економіки і менеджменту (ЕіМ)
хлібопекарських і кондитерських виробництв (ХКВ)
Група В включала команди факультетів:
бродильних, консервних і цукрових виробництв (БКЦВ)
автоматизації і комп’ютерних систем (АКС)
інженерної механіки та пакувальної техніки (ІМтаПТ)
технології м’ясо-молочних і парфумерно-косметичних продуктів
(ТММПКП)
Група С включала команди факультетів:
енергетики і енергоменеджменту (ЕН)
обліку, фінансів та підприємницької діяльності (ОФПД)
біотехнології та екологічного контролю (БТЕК)
технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи (ХЕТОП)
Група D включала команди коледжів і технікумів нашого університету:
Львівського технікуму м'ясної та молочної промисловості (ЛТММП)
Волинського технікуму (ВТ)
Коледжу ресторанного господарства (КРГ)
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Група E включала команди коледжів і технікумів нашого університету:
Керченського політехнічного коледжу (КПК)
Сумського технікуму харчової промисловості (СТХП)
Свалявського технічного коледжу (СТК)
Смілянського технікуму харчових технологій (СТХТ)
Група F включала команди коледжів і технікумів нашого університету:
Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму (І-ФТРСТ)
Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості (К-ПКХП)
Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості
(ЛДКХПП)
Вінницького коледжу (ВК)
Команди продемонстрували динамічні, технічні й цікаві ігри, мужність й волю
до перемоги. Двотижневий футбольний марафон вони перетворили на справжнє свято й подарували вболівальникам масу позитивних емоцій.
Яскравих тонів додавали виступи груп підтримки – команд з аеробіки
факультетів біотехнології та екологічного контролю й технології оздоровчих
продуктів і харчової експертизи.
Напруженим видалося протистояння між командами півфіналістами за вихід
до фіналу – за право зіграти останню гру турніру боролися команди факультетів обліку фінансів та підприємницької діяльності й інженерної механіки та пакувальної техніки і Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості й Сумського технікуму харчової промисловості.
Обидві гри закінчилися нічиїми в основний час (3:3 та 0:0 відповідно) і доля
виходу до фіналу вирішувалася серією пенальті.
Тож у останній день чемпіонату у фінальній грі зійшлися команди факультету
інженерної механіки та пакувальної техніки й Львівського державного коледжу
харчової і переробної промисловості нашого університету.
З перших хвилин команди демонстрували енергійну, красиву гру. Вже на
дев’ятій хвилині першого тайму воротар команди факультету інженерної механіки та пакувальної техніки діставав м’яч із сітки своїх воріт. Проте львів’яни
недовго утримували перевагу, вже за кілька хвилин стрімка атака механіків
завершилася голом, а протягом наступних десяти хвилин вони зуміли збільшити розрив ще на два голи. З таким рахунком команди відправилися на перерву.
У другому таймі як не намагалися футболісти факультету інженерної механіки
та пакувальної техніки пробити оборону супротивника, їм це не вдалося.
Голкіпер гостей зумів захистити свої ворота, проте переломити хід гри на свою
користь львівській команді теж не вдалося. Енергійні атаки й стрімкі контратаки, красиві обводки й точні паси радували вболівальників, які дружно й гучно
підтримували гравців. З рештою матч завершився з рахунком 3:1 на користь
футболістів факультету інженерної механіки та пакувальної техніки.
Участь в урочистих церемоніях відкриття і закриття турніру взяли: ректор університету Сергій Іванов, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи
Андрій Чагайда, президент страхової компанії «Скайд» (головного страхувальника й одного зі спонсорів турніру) Володимир Стецюк, декани всіх факультетів, керівники делегацій коледжів і технікумів, співробітники кафедри фізичного виховання і, звичайно ж, студенти університету, які у великій кількості прийшли підтримати учасників чемпіонату.
Відкрив турнір ректор університету Сергій Іванов, який побажав командам
наснаги, витримки і найкращих результатів, презентував кубок переможців, а
також здійснив перший удар по м’ячу.
Він же й підвів підсумки турніру, вручивши нагороди переможцям відразу
після завершення фінальної гри.
Всі команди-призери отримали пам’ятні подарунки від страхової компанії
«Скайд» – команди, які посіли треті місця – по три футбольні м’ячі, а команди,
які вибороли перше та друге місце – по 12 комплектів футбольної форми.
Бронзовими медалями були нагороджені команди, які зайняли 3-е місце у
своїх групах – факультету економіки і менеджменту та Сумського технікуму харчової промисловості нашого університету.
Срібними призерами змагань стала команда Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості нашого університету.
Золоті медалі й Кубок ректора цього року виборола команда факультету
інженерної механіки та пакувальної техніки.
Крім того, були вручені призи:
- кращому воротарю турніру, яким був визнаний воротар команди факультету інженерної механіки та пакувальної техніки Роман Шоколенко;
- кращому бомбардиру – студенту Львівського державного коледжу харчової
і переробної промисловості нашого університету Олегу Папроцькому;
- кращому гравцю – студенту Львівського державного коледжу харчової і
переробної промисловості нашого університету Мар’яну Пелеху.
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ШЛЯХ НАУКОВОЇ ДОСКОНАЛОСТІ
У складі колективу кафедри технології цукру і підготовки води відразу два ювіляри – 26 березня 2013
року відсвяткував своє 80-річчя професор кафедри Леонід Павлович Рева, а 6 квітня з 60-річним ювілеєм
вітання приймав професор Валерій Юрійович Виговський.
Щоб пізнати велич цих неординарних особистостей, наведемо декілька штрихів з їх біографій.
Леонід Павлович Рева народився 26 березня 1933 року в
м. Лубни Полтавської області. У
1956 р. закінчив Київський технологічний інститут харчової
промисловості. У 1958-1961 рр.
навчався в аспірантурі, після
закінчення якої захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук.
З 1965 по 1968 рік Леонід
Павлович знаходився у науковому відрядженні в Республіці
Куба, під час якого організував у
Центральному Університеті
(м. Санта-Клара) наукову лабораторію, де під його керівництвом був розроблений ряд ефективних методів хімікотехнологічного контролю, що отримали високу оцінку на
наукових форумах і були впроваджені у цукрове виробництво. Під науковим керівництвом професора були виконані і
захищені дві кандидатські дисертації викладачами Куби.
У 1982 році у Московському технологічному інституті харчової промисловості Леонід Павлович Рева захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
У нашому виші професор Л.П Рева пройшов славний шлях
– почавши з асистента, він працював проректором з
навчальної роботи, з наукової роботи, очолював кафедру
технології цукристих речовин, багато років очолював спеціалізовану вчену раду із захисту дисертацій, є членом
наукової ради Українського науково-дослідного інституту
цукрової промисловості.
Але, головне — він був і залишився донині вірним і постійним прихильником науки і саме наукові дослідження в галузі
удосконалення технології цукру зробили його провідним вченим України з питань технології очищення дифузійного соку в
цукровому виробництві.
Наукова школа, яку створив і очолює професор Л.П. Рева,
успішно функціонує протягом чотирьох десятиліть. Вона дала
путівку в життя 20 кандидатам та двом докторам технічних наук.
Леонід Павлович не зупиняється на досягнутому і продовжує
активну науково-дослідну роботу зі студентами, очолює студентський науковий гурток, готує студентів до участі у наукових
конференціях, очолює роботу магістрантів та аспірантів.
Підсумки наукових досліджень опубліковані у 450 наукових працях, в т.ч. більше 30-ти – у закордонних наукових
журналах, одержано 98 авторських свідоцтв і патентів.
Ветеран праці, відмінник освіти і науки України, нагороджений почесними грамотами МОН України, медаллю за
винахід, Леонід Павлович і сьогодні плідно працює, вкладаючи свій вагомий внесок у рейтинг кафедри технології
цукру та підготовки води. Нещодавно його було нагороджено грамотою переможця конкурсу «Кращий науково-педагогічний працівник факультету».
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Безкоштовно

Валерій Юрійович Виговський народився 6 квітня 1953
року на Київщині в сім’ї вчителів.
У 1975 році закінчив факультет
технології цукристих речовин
Київського технологічного інституту харчової промисловості за
спеціальністю «Технологія цукристих речовин».
Самостійні трудові кроки почалися для Валерія Юрійовича у
Всесоюзному науково-дослідному інституті цукрової промисловості, де працював на посадах
інженера та старшого інженера.
З 1978 року і дотеперішнього часу працює в нашому університеті, пройшовши шлях від старшого інженера до професора кафедри технології цукру і підготовки води.
Захистив кандидатську та докторську дисертації. Роботу на
кафедрі поєднував із посадою заступника декана з виховної
роботи, де завдяки своїй мудрості та людським якостям
став для студентів і вчителем і «батьком».
З 2001 по 2011 рік очолював Навчально-методичне управління університету. Відповідальні посади, викладацька
робота допомогли виробити важливу рису – цілеспрямованість. Неможливо переоцінити його внесок в навчальний,
науковий та виховний процеси.
Валерій Юрійович вимогливий до себе та до оточуючих,
однак завжди відкритий, доброзичливий, завжди радо
ділиться своїм величезним багажем знань. Ним опубліковано 118 наукових праць, одержано 11 патентів на винаходи,
підготовлено 2 кандидати наук.
За багаторічну сумлінну працю та заслуги у вихованні студентів та наукових кадрів В.Ю. Виговського нагороджено
Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Подякою
Прем’єр-Міністра України, нагрудними знаками Міністерства
науки і освіти України «Відмінник освіти України» та «Петро
Могила», почесними грамотами Державного департаменту
продовольства та ректорату університету.
О.В. Грабовська, доктор технічних наук,
Н.М. Пушанко, кандидат технічних наук,
колектив кафедри технології цукру і підготовки води
Шановні наші ювіляри! Прийміть щиросердечні поздоровлення від колективу нашого університету та своєї рідної
кафедри. Своєю невтомною працею, високим професіоналізмом, наполегливістю, талантом й мудрістю, почуттям відповідальності ви здобули заслужений авторитет серед освітян, колег, студентів.
Міцного вам здоров’я, невичерпної творчої наснаги і
завзяття, вагомих успіхів і всіляких гараздів! Нехай оптимізм та невичерпна енергія й надалі будуть вашими постійними супутниками у житті!
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