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ПЛІДНА РОБОТА – ВИСОКІ ЗДОБУТКИ!
31 травня відбулося планове засідання вченої ради університету.
Ректор
нашого
навчального
закладу Сергій Іванов розпочав
його з традиційного вручення дипломів та атестатів про присвоєння
вчених звань і наукових ступенів, а
також відзнак кращим співробітникам та студентам.
Дипломи кандидата технічних наук
були вручені:
– Юлії Фурмановій
– Івану Миколіву
– Дмитру Крайніковському
– Олексію Пилипенку
– Олені Кушнір
– Тетяні Левківській
– Наталії Гриценко
– Світлані Олійник
– Наталії Романченко
та диплом кандидата економічних
наук Олександрі Ралко.
Атестати доцента ректор вручив:
– Миколі Бондарю (кафедра біотехнології продуктів бродіння і виноробства)
– Іні Ситник (кафедра фінансів)
– Ларисі Михонік (кафедра технології хлібопекарських і кондитерських
виробів)
– Ларисі Капінус (кафедра маркетингу)

– Тетяні Гавриловій (кафедра маркетингу).
Нагрудний знак «Ветеран Національного університету харчових технологій» вручений Ніні Цирік.
Подяками університету з врученням
цінного
подарунку
нагороджені
доцент кафедри технології цукру і підготовки води Лариса Клименко та
завідувач лабораторії кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Людмила Бондаренко.
Також ректор вручив грамоти студентам за перемогу у всеукраїнських
конкурсах та олімпіадах:
– Людмилі Терещенко за 2-е місце у
Всеукраїнському конкурсі дипломних
робіт напряму «Фінанси і кредит»
– Юлії Данченко за 2-е місце у
Всеукраїнській студентській олімпіаді зі
«Страхування»
– Анастасії Зарічанській за перемогу у Всеукраїнському студентському
конкурсі наукових робіт з групи
спеціальностей «Бухгалтерський облік,
аналіз і аудит»
– Олександру Подлеснюку за
перемогу у Всеукраїнському студентському конкурсі наукових робіт
з групи спеціальностей «Маркетинг,
управління персоналом і економіка
праці».

Далі засідання тривало відповідно
до порядку денного. Розглядалися:
кадрові питання, підсумки проведення в університеті Другого Північнота Східно-Європейського Конгресу з
Харчової Науки, результати роботи
та перспективи розвитку Сва лявського регіонального нав чаль но-наукового центру університету,
стан та перспективи впровадження
в університеті електронного документообігу.
З питань порядку денного виступили
та в обговореннях взяли участь: ректор
університету Сергій Іванов, проректори
Тетяна Мостенська та Андрій Чагайда,
вчений секретар Надія Волощенко,
декани факультетів Петро Шиян,
Людмила Маноха, Михайло Масліков,
директор Свалявського регіонального
навчально-наукового центру університету Лариса Удворгелі, завідувачі
кафедр Володимир Ковбаса, Анатолій
Заїнчковський, Олександр Мазуренко,
Ігор Ельперін, Леонід Чернелевський.
Завершилося засідання привітаннями науковців університету, які стали
лауреатами Державної премії України
в галузі науки і техніки за 2012 рік:
професорів Леоніда Ярового,
О л е к сандра Шевченка, Анатолія
Соколенка, Володимира Піддубного.

ВИЗНАННЯ НА НАЙВИЩОМУ РІВНІ
17 травня у Національній філармонії України відбулися урочистості з нагоди Дня науки, участь у яких взяли
прем’єр-міністр України Микола Азаров, віце-прем’єр-міністр Олександр Вілкул, представники Національної
академії наук, національних галузевих академій наук, органів виконавчої влади та науково-виробничих
підприємств, а також дипломатичного корпусу ряду країн.
Глава Уряду привітав присутніх зі святом, зачитав вітання від Президента України Віктора Януковича і вручив
науковцям нагороди та Державні премії в галузі науки і
техніки за 2012 рік. Одна з них була вручена фахівцям
нашого університету – професору кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Володимиру Яровому, завідувачу кафедри процесів і апаратів харчових виробництв Олександру Шевченку, завідувачу кафедри технічної механіки і пакувальної техніки
Анатолію Соколенку, головному науковому співробітнику
Проблемної науково-дослідної лабораторії Володимиру
Піддубному за роботу «Інноваційні технології підвищення
ефективності харчових виробництв».
Нагадаємо, що відповідно до Указу Президента України
№279/2013 від 17 травня 2013 року було присуджено 15
Державних премій і 2 премії за цикл підручників.
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ЗНАК СТУДЕНТСЬКОЇ ЯКОСТІ
31 травня 2013 року унікальний комплекс лабораторій факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу нашого університету отримав
поповнення – відбулося урочисте відкриття ще однієї нової навчальної
лабораторії – міні-пивоварні «Студентський Гамбрінус».
Створення лабораторії стало можливим завдяки сприянню комерційної
структури – ТОВ «Оріон Груп», керівництво якої з радістю надало повний
комплект найсучаснішого обладнання
для міні-пивоварні. Тепер наші студенти зможуть на практиці опановувати секрети фахової майстерності,
виготовляючи пиво як за класичними
рецептурами, так і розробляючи нові,
авторські.
Участь в урочистій церемонії відкриття лабораторії взяли: ректор університету Сергій Іванов, директор
ТОВ «Оріон Груп» Василь Карбан,
головний технолог компанії Володимир Рідкоус, директор виробництва
Микола Марчук, проректори та декани
усіх факультетів університету, а також
студенти факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
Презентував передане факультету
обладнання головний технолог Володимир Рідкоус. Він розповів про
його можливості й технічні параметри.
До цього часу такий комплект фірмою
був поставлений тільки один раз – до
Національної академії наук Білорусії.
Вдячні студенти підготували подарунок для поважних гостей – директор ТОВ «Оріон Груп» і головний технолог компанії отримали форми, які
тут же із задоволенням приміряли.
Завітали цього дня на факультет і
почесні гості, які вже стали його
справжніми друзями – регіональний
керівник компанії «Торговий дизайн»
Сергій Усачев та комерційний дирек-

www.nuft.edu.ua

тор компанії Олена Шемет. Нагадаємо, саме ця бізнесова структура
стала першою, хто зробив крок
назустріч українській освіті – наприкінці лютого цього року на факультеті
була відкрита нова технологічна лабораторія, оснащена обладнанням провідних світових виробників. Тоді ж було
оголошено про започаткування іменної стипендії для студентів факультету
від компанії «Торговий дизайн». 31
травня ректор університету Сергій
Іванов та регіональний керівник компанії «Торговий дизайн» Сергій Усачев
підписали відповідну угоду.
На цьому співпраця факультету з
представниками бізнесу не завершується. У найближчих планах – створення чергової лабораторії-мініпекарні.
А нововідкриту лабораторію вже
встигли відвідати поважні гості – директор Департаменту продовольства
Міністерства аграрної політики та продовольства України Олександр Куць, а
також члени оргкомітету Другого
Північно- та Східно-Європейського
Конгресу з Харчової Науки (NEEFood2013) – виконавчий директор EHEDG,
президент GHI Хууб Леліевельд (Нідерланди), Саверіо Манніно (Італія), Інгрід
Бауман (Хорватія).
Також вони оглянули дві інші лабораторії, відкриті з початку цього року –
лабораторію-ресторан «Старий Київ»,
де студенти опановують організацію
обслуговування у ресторанах та лабораторію технології харчування.
Студенти та молоді науковці кафедри
продемонстрували гостям можливості
обладнання своїх лабораторій та запропонували продегустувати продукцію,
щойно виготовлену ними на лабораторних заняттях – тістечка, десерти, солодкі гарячі напої та світле пиво, зварене за
класичною рецептурою.
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НАУКОВА ЕЛІТА ЄВРОПИ – МАЙБУТНЬОМУ
27-29 травня наш університет приймав Другий Північнота Східно-Європейський Конгрес з Харчової Науки
(NEEFood-2013). Такий представницький форум відбувся на
теренах нашої країни вперше і честь приймати його була
надана саме нашому навчальному закладу, враховуючи його
високий статус та авторитет у міжнародних наукових колах.

Виступає
Хууб Леліевельд

Вітання
Марка Шамцяна

4

Конгрес зібрав понад 500 найбільш
відомих та авторитетних фахівців із 18
країн, які мають у своєму доробку
визначні теоретичні та практичні
результати. Його тематика дала можливість учасникам окреслити надзвичайно широке коло наукових проблем.
За час роботи форуму вони взяли
участь у пленарних і секційних засіданнях та постерних презентаціях, не
тільки поділилися своїми здобутками,
але й дізналися про напрацювання
колег, зав’язали нові партнерські стосунки, познайомилися з роботою провідних вітчизняних підприємств харчової галузі, уклали низку міжнародних договорів про співробітництво, а
також взяли участь у масштабному
яскравому фестивалі «День Європи»,
організованому нашими студентами
за підтримки ректорату та деканатів
факультетів і дирекцій відокремлених
структурних підрозділів університету
– технікумів і коледжів, які знаходяться у різних регіонах України. Робочою
мовою Конгресу була англійська.
Організаторів та гостей форуму
привітали: перший заступник міністра
освіти і науки України Євген Суліма,
заступник міністра аграрної політики
та продовольства України Олександр
Сень, ректор університету Сергій
Іванов, директор Департаменту продовольства Міністерства аграрної
політики та продовольства України
Олександр Куць, президент RUSFoST
Марк Шамцян. Останній звернувся до
присутніх on-line.

На першому пленарному засіданні з
доповідями виступили: виконавчий
директор EHEDG, президент GHI Хууб
Леліевельд, Саверіо Манніно (Італія),
Інгрід Бауман (Хорватія), Карл Магер
(Німеччина), Паола Піттіа (Італія), радник з питань сільського господарства
посольства Королівства Нідерланди в
Україні Еверт Ян Краєнбрінк.
У своїй доповіді «Населення, планета, добробут, харчовий ланцюг та
справедливі нормативи» Хууб Леліевельд розглянув критичні питання, які
сьогодні постали перед людством –
забезпечення сталого розвитку людства на планеті в умовах безперервного зростання дефіциту природних
ресурсів і, насамперед, продуктів харчування. В цих умовах особливої гостроти набуває проблематика забезпечення справедливого законодавства,
відмова низки країн від заходів протекціонізму у законодавчій сфері,
коли високоякісні продукти харчування не допускаються на ринки країнпартнерів за штучними обмеженнями.
Унікальною виявилася доповідь професора університету Мілану Саверіо
Манніно про найновіші досягнення
очолюваної ним школи у царині нанотехнології енкапсулювання. Видатні
досягнення наукової групи професора
Маніно дозволили розробити технологію створення нанотрубок, які забезпечують доставку капсульованої лікувальної речовини або функціональних
продуктів у певні наперед визначені
чистини травного тракту.
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Керівник наукової групи EHEDG
Карл Магер презентував сучасні технології забезпечення гігієнічності
виробництв шляхом адекватного
вибору стратегії очищення технологічного обладнання – вологого чи сухого.
Презентація професора Магера ілюструвала останні нормативи та рекомендації, які діють в ЄС, стосовно
забезпечення харчової безпеки.
У своєму виступі професор Інгрід
Бауман із Загребського університету
презентувала найновіші досягнення у
технології сипучих матеріалів. Ця
галузь набуває великої актуальності у
сучасних умовах і пов’язана з виробництвом порошків для напоїв на базі
кави, сухого молока та фруктових концентратів. Високі вимоги до якості
продукції диктують відповідні вимоги
до усіх складових технологічного ланцюга. Складнощі тут виникають при
приготуванні сумішей сипких матеріалів (наприклад, кави) та сухого молока, яке містить жири. Нова суміш, утворена в результаті змішування різнорідних сипких матеріалів, має абсолютно
нові властивості, які слід враховувати.
Надзвичайно актуальною для професорсько-викладацького складу виявилася презентація професора Паоли
Піттіа з університету Терамо про освітню діяльність ISEKI-Food Association,
робота якої є відображенням інтегрованого європейського простору вищої
освіти у галузі харчової науки, технології та безпеки, приєднання до якого є,
начебто, пріоритетом керівництва
нашої освіти. Професор Піттіа детально висвітлила основні напрямки діяльності ISEKI-Food Association – формування електронної бази даних наукової, академічної та довідкової літератури, включаючи інтерактивні лабораторні роботи та підручники з усіх аспектів
харчової науки та технології; електронні курси з окремих дисциплін; надання
інформації про Інтернет-спільноту експертів та студентів; дані про проведення форумів за участю ISEKI-Food
Association. У деталях було розглянуто
проблематику формування міжнародної рамки кваліфікаційних вимог до
випускників – бакалаврів та магістрів з
харчової науки та технології – проект, у
якому беруть участь наш університет та
UkrUFoST. У обговоренні презентації та
у дискусіях було розглянуто проблема-
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тику академічної мобільності, а також,
що особливо нас турбує, проект запровадження Європейської акредитації
програм, курсів та ВНЗ з тематики харчової науки та технології.
На засіданні першої пленарної сесії
видалося доречним привітання та презентація радника Посольства Королівства Нідерланди в Україні Еверта Яна
Краєнбрінка, оскільки Нідерланди є
лідером інновативного розвитку харчового виробництва. Доктор Краєнбрінк
показав, що лідерство його країни
визначається виключною увагою, яку
надає уряд питанням інновативного
розвитку харчової науки, забезпечуючи
найвищий рівень інвестицій у сфері
наукових досліджень.
Далі робота конгресу продовжилася
у постерних та аудиторних секціях:
«Експертиза та безпека харчових продуктів і виробництв», «Новітні системи
в харчовому ланцюзі», «Натуральні
біоактивні сполуки, функціональні та
традиційні харчові продукти», «Глобальні виклики та конкурентоспроможність», «Молоді науковці – візія
майбутнього».
У роботі секції «Натуральні біоактивні сполуки, функціональні та традиційні харчові продукти» брали участь
науковці із Португалії, Сербії, Росії,
Башкортостану, Харкова та Одеси. У
роботі секції також взяли участь представники гуманітарних кафедр університету: викладачі української мови –
Наталія Науменко та Оксана Векуа,
педагоги з англійської мови –
Єлизавета Смірнова, Людмила Юрчук
та Інна Тригуб. Кафедра технології
оздоровчих продуктів нашого університету взяла участь у повному складі.
Зі вступним словом до учасників
звернулась голова секції Галина
Сімахіна. Вона, зокрема, зазначила,
що тематика секції присвячена новому напряму у сучасній харчовій науці
та сучасних харчових технологіях.
29 травня, на заключному пленарному засіданні були підведені підсумки роботи Конгресу та вручені відзнаки оргкомітету.
Підводячи
підсумки
роботи
Конгресу, члени Міжнародного наукового комітету Хууб Леліевельд, Паола
Піттіа, Карл Магер високо оцінили
рівень його організації, який за їх словами перевершив найсміливіші очіку-
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вання. Зокрема, виконавчий директор
EHEDG, президент GHI Хууб Леліевельд запевнив, що не сумнівався у
здатності нашого університету належним чином підготувати та організувати
роботу наукового зібрання такого
рівня, й вражаючі результати роботи
нашого колективу по підготовці, організації та проведенню Конгресу стануть ще одним підтвердженням потужності й авторитетності університету у
європейських наукових колах.
Щиру вдячність за чудову організацію форуму й надану можливість презентувати свої здобутки та познайомитися з кращим доробком наукової
європейської еліти висловив професор Північнокавказького федерального
університету Андрій Брацихін (Росія).
Закрила роботу Конгресу проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків нашого університету
Тетяна Мостенська. Вона подякувала
учасникам форуму за плідну роботу й
вручила пам’ятні подарунки членам
Міжнародного наукового комітету і
кращому доповідачу секції молодих
учених Григорі Бадаляну (Угорщина).
Також були вручені подяки ректора
учасникам Конгресу – членам
UkrUFoST – Харківському державному
університету харчування і торгівлі,
Донецькому національному університету економіки і торгівлі ім. ТуганБарановського, Одеській національній академії харчових технологій.
За традицією EFFoST (Європейська
федерація з харчової науки та технології), завершуючи роботу чергового
наукового форуму, має оголосити місце
проведення наступного. Претендентом
на право приймати у себе Третій
Північно- та Східно-Європейський
Конгрес з Харчової Науки була Румунія.
Та після перебування у нашому університеті, румунська делегація висловила
сумніви у своїй можливості забезпечити
такий високий рівень організації. Тому,
питання щодо місця проведення
наступного Конгресу у 2015 році залишилося відкритим.
А наш університет вже зовсім скоро
прийматиме чергове міжнародне зібрання – черговий світовий колоквіум
Інституту CEDIMES, який відбудеться у
жовтні 2013 року.
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Завершується черговий навчальний рік. Зовсім скоро випускники
попрямують у самостійне професійне життя, а поки що їм залишилося здолати останню сходинку –
захистити свої дипломні проекти
та магістерські роботи, довести
членам державних екзаменаційних
комісій, що роки навчання не минули даремно, й вони по-справжньому кваліфіковані фахівці готові вже
завтра взяти на себе відповідальність за майбутнє.
Першими захисти дипломних проектів та робіт студентів денної форми
навчання 4 і 5 курсів розпочалися на
кафедрі біотехнології і мікробіології
(БТМ). Студентів та членів державної
екзаменаційної комісії привітала
декан факультету біотехнології та екологічного контролю Галина Архіпова.
Вона вручила Почесну грамоту університету голові ДЕК, виконавчому
директору ПАТ «Київмедпрепарат»,
який, до речі, є випускником кафедри,
Олександру Яцюку.
Студенти четвертого курсу захищали як науково-дослідні роботи, виконані на базі кафедри і інших наукових
установ, так і проекти, присвячені
виробництву біотехнологічної і фармацевтичної продукції, які містили інженерну частину (креслення, розрахунок
матеріального балансу тощо).
Студенти п’ятого курсу захищали
дипломні проекти. Вони захистили
свої роботи на «відмінно» і «добре»,
всім їм було присвоєно кваліфікацію
«спеціаліст» за спеціальністю «Промислова біотехнологія» або «Фармацевтична біотехнологія».
10 червня розпочався захист дипломних проектів та дипломних робіт
за освітньо-кваліфікаційним рівнем
«бакалавр» студентів по кафедрі технології оздоровчих продуктів. Члени
ДЕК, викладачі кафедри, усі присутні
вкотре переконались, що фахівці, яких
готує кафедра, безумовно, належать
до технологів нового покоління, технологів ХХІ століття.
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ОСТАННЯ СХОДИНКА
Усі студенти, які захищались цього
дня, стали найкращими.
Високий рівень теоретичних знань та
уміння використати їх у практичних умовах виявили Олександр Колядич (науковий керівник – доц. Фролова Н.Е.),
Олександр Білоглазов та Олександр
Відмаченко (науковий керівник – проф.
Сімахіна Г.О.), Вероніка Перепелиця
(науковий керівник – доц. Стеценко
Н.О.), Надія Гойко (науковий керівник –
доц. Башта А.О.), Світлана Холоденіна
(науковий керівник – доц. Гойко І.Ю.). Їх
роботи відзначалися оригінальністю,
молодечим запалом, фантазією у виборі харчових інгредієнтів і загалом
можуть стати реальною основою для
формування і розвитку в Україні індустрії оздоровчих продуктів.
Ці студенти пройшли довгий чотирирічний шлях навчання. Вони закінчують бакалаврат із упевненістю в
тому, що здоров’я конкретної людини
залежить від її способу життя, а здоров’я української нації залежить від
цих молодих кадрів, які готує кафедра
технології оздоровчих продуктів і які
спроможні поєднати сучасні надбання
медицини про людину із сучасними
харчовими технологіями. Саме завдяки цьому формується харчування ХХІ
століття.
11 червня на кафедрі технології харчування та ресторанного бізнесу захищалися магістерські роботи. На суд
державної екзаменаційної комісії
(ДЕК) були представлені наукові
пошуки п’яти магістрантів.
Очолив роботу ДЕК доктор медичних наук, завідувач лабораторії спеціальних харчових продуктів Державної
установи «Інститут гігієни харчування
та медичної екології» Академії медичних наук України Віталій Корзун.
Представлені магістерські дослідження були різноплановими і охоплювали тематики від хлібобулочних

виробів до соусів – «Удосконалення
технології заморожених напівфабрикатів для заготівельного підприємства ресторанного господарства в
м. Ірпінь», «Технологія кулінарної продукції зниженої енергетичної цінності», «Технологія соусів на основі фітокаротиноїдного олійного напівфабрикату», «Технологія макаронних виробів з використанням горобинового
борошна у закладах ресторанного
господарства», «Технологія фонданів
спеціального призначення», але всі
вони були спрямовані на розроблення нових інноваційних технологій
оздоровчої дії.
Дві з презентованих технологій вже
мають затверджені технічні умови й
отримали позитивні рішення щодо
видачі деклараційних патентів на
корисну модель, а отже, практично
готові до впровадження.
Державна екзаменаційна комісія
високо оцінила рівень представлених
робіт й рекомендувала магістрам продовжувати розпочаті дослідження, як
надзвичайно важливі для майбутнього
людства.
12 червня відбулися захисти наукових бакалаврських робіт випускників
кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів.
Першими свої дипломні проекти
представили сім молодих науковців –
Ольга Ковальова, Яна Комаренко, Яна
Курочка, Ольга Ніколаєнко, Ірина
Салай, Христина Хоменко, Альона
Черства. Їх наукові роботи були присвячені актуальним напрямкам технології оліє-жирових виробництв: окремим аспектам вінтеризації, гідратації,
розробленню енергозберігаючої технології перероблення шроту, удосконаленню рецептур солодких емульсійних кремів.
Члени державної екзаменаційної
комісії відзначили високий рівень
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представлених дипломних проектів,
актуальність порушених тем та ґрунтовність їх висвітлення.
Колектив кафедри постійно працює
над розширенням спектру наукових
тематик студентської науково-дослідної роботи. Тож у і подальшому є підстави сподіватися на цікаві й корисні
дослідження.
Фахівців кафедри технології м’яса і
м’ясних продуктів завжди вирізняв
інноваційний підхід до своєї діяльності
– і в організації навчального процесу, і
у веденні наукових досліджень, і у налагодженні партнерських стосунків з
виробничниками. Дуже уважно на
кафедрі ставляться до проходження
студентами практик і, звичайно ж, до
підготовки і захисту ними дипломних
проектів.
Захисти кваліфікаційних бакалаврських робіт на кафедрі відбуваються
вже четвертий рік поспіль. І щороку
випускники демонструють високий
рівень підготовки, актуальність й ґрунтовність своїх досліджень. Цього року
вони залюбки підтримали ініціативу
своїх педагогів щодо виконання
проектів й їх захисту з використанням
мультимедії. Вперше в історії кафедри
графічні частини були виконані у програмах КОМПАС (включаючи 3D) та
AutoCAD.
Засідання Державної екзаменаційної комісії, з привітаннями та побажаннями успіхів, відкрила голова ДЕК
– завідувач кафедри, професор
Людмила Пешук. Всі доповіді на захисті кваліфікаційних робіт на отримання
ОКР «бакалавр» напряму підготовки

«Харчові технології та інженерія» супроводжувалися презентаціями, які зацікавили комісію своєю різноманітністю
подачі інформації з виявленням знань,
отриманих під час навчання та проходження практик на м’ясопереробних підприємствах України. Студенти аналізували ринок м’ясної сировини, споживчий попит готової продукції, виробництво якої передбачалося запроектованим підприємством, а також демонстрували результати власної науководослідної роботи.
Комісія виділила кваліфікаційні
бакалаврські роботи Тетяни Шевченко, Марини Герасименко, Дмитра
Сизоненка та Тетяни Іванової.
Особливо була відзначена Марина
Клишко (керівник – доц. Олександра

Гащук), яка у цікавій змістовній доповіді продемонструвала відмінні знання
технології. Її презентація супроводжувалася зібраними під час проходження практик фотографіями, які відтворювали технологічні процеси.
У цілому Державна екзаменаційна
комісія резюмувала, що виконані проекти відповідають вимогам сучасності
і мають практичне значення, а студенти своєю відмінною підготовкою гідно
заслужили присвоєння кваліфікації
«бакалавр».
Захисти на всіх кафедрах тривають.
Редакція «Променя» вітає всіх студентів, хто вже захистив свої проекти, із
такою значною подією, а всім іншим
бажає натхнення, удачі і достойного
представлення своїх робіт!

ПЕРШИЙ РУБІЖНИЙ КОНТРОЛЬ ВИПУСКНИКІВ 2008 РОКУ
Травень – традиційний час зустрічі випускників
нашого університету. Щороку в останню суботу
травня вони навідують свою Альма матер,
згадують студентські роки, спілкуються зі своїми
викладачами, діляться здобутками й планами на
майбутнє.
25 травня 2013 року на кафедру технології зберігання і
переробки зерна завітали її випускники 2008 року, випускний курс яких налічував 24 студенти-спеціалісти і 4 магістри. Як і на лекційних заняттях, зустріч розпочалася з перевірки присутніх завідувачем кафедри О.І. Шаповаленком.
П’ять років після закінчення університету – наче не багато,
але достатньо для досягнення певних висот у професійній
діяльності. Колективу кафедри було надзвичайно приємно
дізнатися, що всі випускники працевлаштовані й більшість,
звичайно, на фірмах і підприємствах, діяльність яких
пов’язана із зберіганням та переробленням зерна. Дехто,
вже працюючи, для підвищення свого професійного рівня,
отримав ще й економічну освіту.
Спектр підприємств, де працюють випускники кафедри, вражає: Державна інспекція сільського господарства
України, компанія PROKOP INVEST, a.s. (м. Пардубіце,
Чехія), Державне підприємство «Проектний інститут
«Промзернопроект», ПрАТ «Київмлин», ПрАТ «Черкаський
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комбінат хлібопродуктів», ПрАТ «Біофарма» тощо.
Крім розповідей про професійні здобутки, випускники з
насолодою згадували цікаві моменти зі свого студентського
життя. А ще щиро дякували своїм викладачам і бажали терпіння, вдячних студентів, наснаги та творчих успіхів.
Розставалися неохоче. Кожний отримав на згадку сувеніри
й довідкову інформацію про університет і кафедру, щоб
познайомити з ними колег, які прагнуть здобути фахову освіту.
Наступний рубіжний контроль випускників 2008 року відбудеться у 2018 році. Маємо надію, що наші випускники
зберуться повним складом і кожний з них досягне поставленої професійної мети.
О.Ю. Супрун-Крестова
доцент кафедри технології зберігання і переробки зерна
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1884
1884 р.
р.

1906
1906 р.
р.
Виникнення м. Смілі у 1884 році
навчального закладу було викликане
об’єктивними обставинами – бурхливим розвитком цукрової промисловості й нагальною необхідністю у
забезпеченні цукроварень відповідним персоналом. У другій половині XIX
століття в Україні вироблялося 84%
цукру від загальноросійського виробництва, і якщо у 1830 році на теренах
нашої держави було лише шість цукрових заводів, то у 1848 році їх налічувалося вже 192.
Особливо потребували висококваліфікованих кадрів підприємства
графа Олексія Бобринського – цукрозаводчика, якого сучасники вважали
засновником цукрової промисловості
в Україні і зусиллями родини якого
Київ став «цукровою столицею» світу,
а Російська імперія увійшла до найбільших виробників цукру. У 1858 році
О.О. Бобринський при Смілянському
цукрорафінадному заводі заснував
початкове училище з трирічним курсом і програмою навчання, яка відповідала програмі церковнопарафіяльної школи. Щорічно навчання в училищі завершували близько 30 осіб, при
цьому малозабезпечені учні звільнялись від оплати.
Вирішення проблеми нестачі кваліфікованих кадрів взяли на себе промисловці, інженери, вчені. У 1866 році
було створене Російське технічне товариство, мета якого полягала у сприянні
розвитку техніки та фабрично-заводської промисловості (у 1874 р.
Товариству
присвоєно
звання
Імператорського).
У 1871 р., згідно з рішенням
заснованого у 1870 році Київського
відділення Російського технічного
товариства, провідні учені – професори Д.І. Менделєєв, О.М. Бутлеров,
Ф.М. Гарнич-Гарницький, П.П. Алек-
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Наступного року наш навчальний заклад святкуватиме ювілей з дня
свого заснування – 30 серпня (за старим стилем – 17-го) 2014 року
Національному університету харчових технологій виповниться 130 років!
Історія університету – яскраве відображення економічного
розвитку країни, її науково-технічного прогресу, суспільнополітичного та культурного життя.
А розпочалося все зі спеціалізованого навчального закладу у місті
Сміла, коли при Смілянському рафінадному заводі були відкриті технічні
класи – перший в історії Російської імперії технічний навчальний заклад
для підготовки техніків-хіміків і майстрів цукрового виробництва. Згодом
вони стали базою для заснування у Києві інституту цукрової
промисловості, який за роки існування зріс кількісно і якісно, отримав
статус університету й нині являє собою потужну розгалужену структуру,
однією з вагомих одиниць якої є Смілянський технікум харчових
технологій.
Наша сьогоднішня розповідь присвячена цьому відокремленому
структурному підрозділові навчально-науково комплексу «Національний
університет харчових технологій».

ЕСТАФЕТА ПОКОЛІНЬ
сєєв, М.А. Бунге та інші – читали курси
публічних лекцій, а кошти, отримані за
них, перераховували у фонд організації училища цукроварів. Для відкриття
навчального закладу у фонд переказували кошти також власники цукрових заводів.
Їх зусиллями кошти були зібрані й 15
лютого 1884 р. Київське відділення
Російського імператорського технічного товариства ухвалило рішення
про відкриття у місті Сміла технічних
класів на базі училища графів
Бобринських. 16 квітня 1884 року
Попечитель Київського навчального
округу дав дозвіл на відкриття у Смілі
дворічних технічних класів.
За період з 1884 по лютий 1917 рр.
у технічних класах підготували 440
кваліфікованих спеціалістів, серед
яких – і керівники цукрових заводів, і
видатні вчені.
Навесні 1917 року Смілянські класи
рішенням Міністерства народної освіти отримали статус середнього хімікотехнічного училища з 4-річним терміном навчання.
З початком непу (1921 р.) училище
було реорганізовано у технікум цукрової промисловості, а наступного року
при ньому було відкрито професійну
школу. Уже в 1924 році Смілянський
технікум став єдиним технікумом цукрового виробництва не тільки в межах

України, а й Радянського Союзу.
Випускники технікуму отримували
кваліфікацію інженерів-хіміків й інженерів-механіків.
Враховуючи високий рівень підготовки спеціалістів і активну наукову
діяльність колективу, Колегія На род ного комісаріату освіти УРСР від
28 листопада 1929 р. ухвалила
рішення про створення на базі технікуму Смілянського цукрового
інституту.
У 1930 році на базі Смілянського
інституту цукрової промисловості, а
також цукрових факультетів Ка м’янець-Подільського хімічного ін ституту і Київського політехнічного
інституту було створено Київський
інститут цукрової промисловості
(КІЦП, нині – Національний університет харчових технологій). А на базі
згаданої вище профшколи був відкритий Смілянський технікум харчової промисловості.
Сьогодні технікум має статус вищого навчального закладу I рівня акредитації і здійснює підготовку фахівців за
10 спеціальностями: «Організація
виробництва», «Розробка програмного забезпечення», «Обслуговування
програмних систем і комплексів»,
«Обслуговування комп’ютеризованих,
інтегрованих і робото-технічних систем», «Монтаж, обслуговування засо-
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бів і систем автоматизації технологічного виробництва», «Експлуатація та
ремонт обладнання харчових виробництв», «Технологія обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях», «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів та харчових концентратів », «Виробництво цукристих речовин та полісахаридів»,
«Маркетингова діяльність».
Підготовка ведеться на трьох відділеннях: автоматизації і комп’ютерних
систем, інженерної механіки і харчових технологій та менеджменту.
Відділення автоматизації і
комп’ю терних систем створене у
1999 році і є наймолодшим відділенням технікуму. Відтоді здійснюється
підготовка фахівців двох комп'ютерних спеціальностей за денною формою навчання, перший випуск яких
відбувся у 2003 році.
Викладання дисциплін відбувається у
20 кабінетах, 4 лабораторіях і 7 комп'ютерних класах, обладнаних сучасною
комп'ютерною та офісною технікою,
постійне оновлення якої сприяє підвищенню рівня професійної майстерності
студентів. Для покращення навчального процесу викладачами відділення
постійно розробляється і доповнюється електронна бібліотека технікуму,
впроваджується нове програмне
забезпечення, залучаються студенти
до створення власного програмного
забезпечення.
Випускники відділення зарекомендували себе гарними спеціалістами,
вмілими керівниками з високим рівнем
теоретичної і практичної підготовки.
Навчальний процес на відділенні
інженерної механіки у сучаснообладнаних кабінетах і лабораторіях
та мультимедійних класах здійснюють
висококваліфіковані викладачі
10
циклових комісій.
Підсумком навчання є захист дипломних проектів, які виконуються на
90% із застосуванням сучасних прикладних комп’ютерних програм.
Крім того, студенти відділення
мають можливість отримати додаткову робітничу професію водія транспортних засобів категорії А, В та оператора комп‘ютерного набору.
Випускники відділення володіють
новітніми технологіями комплексної
підготовки виробництва за допомогою сучасних комп’ютерних систем
проектування, що дозволяє майбутнім спеціалістам впевнено працювати на найсучасніших підприємствах.
Підготовку фахівців на відділенні
харчових технологій та менеджменту здійснюють висококваліфіковані викладачі 11 циклових комісій, в
тому числі комісій спеціальних дисциплін технологічного й економічного
циклів. Студенти відділення отримують практичну підготовку на кращих
галузевих підприємствах.
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Про високий рівень фахової підготовки випускників відділення свідчить
зростання попиту на фахівців та висока оцінка їх професійного рівня з боку
керівників передових підприємств та
вищих навчальних закладів України.
Студенти, які навчаються за спеціальністю «Організація виробництва»
щорічно беруть участь у міському конкурсі бізнес-планів, де демонструють
високий рівень, актуальність й ґрунтовність своїх робіт. Їх бізнес-плани
неодноразово були рекомендовані до
впровадження.
У навчальному закладі активно працюють студентські профком і парламент. Стала доброю традицією тісна
співпраця студентського активу з
адміністрацією. Представники самоврядування залучаються до роботи у
стипендіальній, навчально-виховній
комісіях, комісії з розподілу молодих
спеціалістів, входять до складу спостережних рад, беруть участь в усіх
організаційних заходах, де вирішуються проблеми студентського життя.
У технікумі дбайливо бережуть й
передають прийдешнім поколінням
історію – створені й функціонують два
музеї – Музей історії технікуму й
Музей пам’яті родини Бобринських.
Керівництво й педагоги розуміють, що
цікаво організоване дозвілля – важлива
складова процесу формування повноцінної особистості. До послуг студентів
актова зала, дискозала, студія звукозапису «Шанс», костюмерна, артистична,
оздоровчий центр, краща у місті тренажерна зала, стадіон «Авангард».
Вечори відпочинку, КВН, дні здоров’я, декади циклових комісій щоразу перетворюються на справжнє
свято. На будь-який смак та вподобання працюють гуртки технічної
творчості і художньої самодіяльності,
студентський театр, спортивні секції.
Збірна команда КВН «Смело, товарищи, в ногу» – переможець і призер
Всеукраїнського фестивалю «Жарптиця», хоровий колектив «Сріблянка»
отримав звання «народного самодіяльного аматорського колективу», танцюристи й спортсмени технікуму –
неодноразові переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних та
міських турнірів і змагань.
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За роки існування у технікумі було
підготовлено понад 40 тисяч фахівців,
які працюють на підприємствах та в
установах нашої країни і за її межами.
Серед випускників навчального
закладу – І.А. Кухаренко – видатний
вчений, основоположник теорії кристалізації цукру, ректор Київського політехнічного інституту, М.Ф. Кулініч – міністр
харчової промисловості України та
Радянського Союзу, П.Д.Федоров –
директор Київського технологічного
інституту харчової промисловості у
1947-1962 роках, В.С.Брюховецький –
почесний президент Києво-Могилянської академії, І.М.Салій – відомий політичний і громадський діяч, А.А.Гетьман
– академік Санкт-Петербурзької інженерної академії тощо.
Славний пройдено шлях, багато
досягнуто й багато ще чекає попереду
– розвиток новітніх інтерактивних технологій навчання, зміцнення й оновлення матеріально-технічної бази,
оптимізація навчального процесу до
кращих зразків світового.
За роки незалежності колектив
навчального закладу примножив найкращі традиції минулих поколінь і сьогодні впевнено прямує у майбутнє.
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ВСЯ ЄВРОПА В ЦЕНТРІ КИЄВА
28 травня у внутрішньому дворі
нашого університету відбулося
чергове яскраве масштабне дійство – за ініціативи факультету економіки і менеджменту в університеті відсвяткували День Європи.
Всього за годину кожний бажаючий
міг здійснити подорож 16 країнами
Європи (саме стільки учасників зібрав
цього року фестиваль) – познайомитися з їх історією, традиціями, національними костюмами, стравами,
напоями, культурою, зануритися в
атмосферу та відчути національний
колорит.
Ще два місяці тому голови студентських рад шляхом незвичного жеребкування визначили, яку країну який
факультет представлятиме – вони
кидали дротики у дартс, кожний сектор якого відповідав певній країні
Європи. Пізніше до факультетів долучилися відокремлені структурні під-

розділи нашого університету – технікуми та коледжі, які знаходяться у різних регіонах України.
Таким чином, гості фестивалю, а
цього дня до університету могли завітати всі бажаючі, подорожували країнами:
– Португалією, яку представляв
факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності (ОФПД);
– Австрією, з нею знайомив
Смілянський технікум харчових технологій (СТХТ);
– Грецією, у чаруючу атмосферу
якої занурив факультет технології
м’ясо-молочних і парфумерно-косметичних продуктів (ТММПКП);
– Литвою, до якої гостинно
запросив факультет бродильних,
консервних і цукрових виробництв
(БКЦВ);
– Великобританією, яку розкрив
факультет автоматизації і комп’ютер-
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них систем (АКС);
– Італією, до якої завітав факультет
інженерної механіки та пакувальної
техніки (ІМПТ);
–
Угорщиною,
якою
провів
Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості
(ЛДКХПП);
– Іспанією, яку презентував факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (ГРТБ);
– Словакією, у якій побували
разом із Івано-Франківським технікумом ресторанного сервісу і туризму (І-ФТРСТ);
– Німеччиною, дорогами якої вів
факультет біотехнології та екологічного контролю (БТЕК);
– Швецією, де гідом виступив
Волинський технікум (ВТ);
– Польщею разом із факультетом
енергетики і енергоменеджменту
(ЕіЕ);

ВВТТ
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ЕЕііЕЕ
– Францією, красу якої відкрив
факультет хлібопекарських і кондитерських виробництв (ХКВ);
– Нідерландами, за дороговказами
факультету технології оздоровчих
продуктів і харчової експертизи
(ХЕТОП);
– Ірландією, на запрошення Коледжу
ресторанного господарства (КРГ).
Господарі фестивалю – факультет
економіки і менеджменту (ЕіМ) –
представляли Україну і участь у конкурсній програмі не брали.
Долучилися до святкування керівництво університету (ректор Сергій
Іванов особисто привітав кожного
учасника) і учасники Другого Пів нічно- та Східно-Європейського Конгресу з Харчової Науки, який саме
працював в університеті.
Фантазія наших конкурсантів та їх
уявлення про країни, які вони презентували, надзвичайно вразили поважних гостей. Радник з питань сільського
господарства Посольства Королівства
Нідерланди в Україні Еверт Ян
Краєнбрінк зізнався, що сповна відчув
атмосферу своєї країни й ніби опинився у рідній домівці, завітавши на стенд
факультету ХЕТОП. Всесвітньовідомою
англійською незворушністю й вишуканими манерами причарував факультет
АКС виконавчого директора EHEDG,
президента GHI Хууба Леліевельда
(Нідерланди).
Справжній піратський флот, висаджений факультетом ОФПД, відтворив
картини давньої Португалії. Зустрітися
з Діонісом та Гераклом пощастило тим,
хто відвідав експозицію факультету
ТММПКП. Не кожний день побачиш
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Леонардо да Вінчі за роботою, але й це
вдалося гостям свята завдяки факультету ІМПТ. Атмосферу Монмартру,
запах гарячих круасанів та ліричні пісні
відомих шансоньє подарував факультет ХКВ. Жагуче іспанське сонце, пристрасні мелодії, й жартівлива корида
від ГРТБ не залишили байдужих.
Запальна мазурка, улюблені страви
слов’янської кухні, затишна атмосфера
– такою була експозиція ЕіЕ. Увагою до
найменших дрібниць й надзвичайною
гостинністю запам’ятався БКЦВ.
Сповна відтворили куточок Баварії студенти БТЕК. Не відстали від факультетів і наші коледжі та технікуми. Яскраві
костюми волинян; масове, вишукане
дійство, представлене смілянами;
витончена картина від івано-франківців, автентичність львів’ян; повне перевтілення у київського коледжу.
Фестиваль відбувався у формі конкурсу, тож бачення конкурсантами
країн, які вони представляли, оцінювало журі у складі: шеф-кухаря ресторану
«Феофанія» Андрія Ткачука, керівника
хореографічного колективу сучасного
танцю «Вікторія» Європейського університету Галини Матушкіної, співака,
композитора, фіналіста «Шоу №1»
Філіпа Кіркорова, фіналіста національних відборів на Євробачення 2012,
2013 рр. Максима Новицького, радника Посольства Королівства Нідерланди
в Україні Еверта Яна Краєнбрінка та
декана факультету економіки і менеджменту Степана Дичковського.
Завдання перед журі постало нелегке: кожний учасник постарався від душі
– придумували та прикрашали експозицію, шили костюми, розшукували
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цікаві рецепти, готували, оздоблювали
й оригінально подавали національні
страви, розучували пісні, танці й цілі
промови мовою своїх країн. Зрештою
свято вийшло по-справжньому яскравим, видовищним і незабутнім.
Журі одностайно обрало переможців.
У номінаціях перемогли:
- «Презентація країни» – Швеція
(Волинський технікум)
- «Національні костюми» – Австрія
(Смілянський технікум харчових технологій )
- «Кулінарний конкурс» – Іспанія
(факультет готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу)
- «Хореографічний номер» –
Німеччина (факультет біотехнології та
екологічного контролю)
- «Вокальний номер» – Великобританія (факультет автоматизації і
комп’ютерних систем)
Всі переможці у номінаціях були
нагороджені дипломами, кришталевими стелами і отримали подарунки –
багатофункціональні друкуючі пристрої.
1-е місце виборола Португалія
(факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності) – приз – ноутбук
і діапроектор
2-е місце зайняла Польща (факультет енергетики і енергоменеджменту)
– приз – плазмовий телевізор
3-е місце – Нідерланди (факультет
технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи) – приз – домашній
кінотеатр.
Цьогорічні переможці прийматимуть фестиваль у наступному році.
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ПЕДАГОГ МИЛІСТЮ БОЖОЮ
Низку публікацій про визначні особистості, ім’я яких присвоєне
іменним стипендіям, що отримують найкращі студенти
університету, продовжує розповідь про видатного мікробіолога
Тамару Платонівну Слюсаренко.
Тамара Платонівна Слюсаренко
народилася 1 вересня 1928 року. Її
дитинство припало на роки індустріалізації й утвердження в країні тоталітаризму. А потім розпочалася війна. В
період Великої Вітизняної війни
Тамара Платонівна знаходилась в
евакуації в Челябінській області
(м. Троїцьк, с. Варна (станція Тамерлан). Там вона навчалася у школах, а
також допомагала доглядати поранених у шпиталях, працювала на сільськогосподарських роботах, в бригаді
з очистки залізничних колій та ін.
У 1945 році дівчина вступила на технологічний факультет Київского технологічного інституту харчової промисловості (КТІХП, нині – Національний
університет харчових технологій). У
важкі післявоєнні роки їй довелося
вчитися і водночас працювати на відбудові рідної Alma Mater. Тамара
Платонівна вчилася на відмінно, була
Сталінським стипендіатом й одночасно очолювала бригаду першокурсників, яка з великим ентузіазмом працювала на будівництві корпусів інституту.
Після закінчення КТІХП у 1950 р. три
роки працювала викладачем у
Сталінському технікумі харчової промисловості (Полтавська область,
Лохвицький район, с. Сталінська цукроварня). Після чого повернулася до
навчального закладу, який дав їй
путівку у самостійне життя – до
Київського технологічного інституту
харчової промисловості. Йому вона
присвятила все своє життя.
Починаючи з серпня 1953 р. і до
виходу на пенсію Т.П. Слюсаренко
пройшла славний шлях – працювала
асистентом кафедри органічної і біологічної хімії, старшим викладачем (з
лютого 1962 року), доцентом (з
березня 1964 р.).
У 1968 р. Тамара Платонівна захистила
кандидатську
дисертацію
«Молочнокислые бактерии - возбудители инфекции в производстве спирта из мелассы и борьба с ними».
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Безкоштовно

З травня 1974 р. до 1994 року вона
виконувала обов’язки завідувача
кафедри технології мікробіологічних і
вітамінних виробництв; з квітня 1986 р.
стала професором цієї ж кафедри.
У липні 1994 р. вийшла на пенсію.
Держава високо поцінувала її творчу
працю: Тамара Платонівна була нагороджена ювілейною медаллю "За
доблестный труд в ознаменование 100летия со дня рождения В.И. Ленина"
(1970 р.), нагрудним знаком "За отличные успехи в работе в области высшего
образования СССР" (1976 р.), медалями "За трудовое отличие" (1976 р.),
"Ветеран труда" (1985 р.).
Вона – співавтор книги «Основы
микробиологии, гигиены и санитарии
пивоваренного и безалкогольного
производства», посібника з практичних занять та лабораторного практикуму по мікробіології харчових виробництв, який студенти у Науково-технічній бібліотеці університету зачитали «до дірок» у прямому розумінні.
Протягом багатьох років Т.П.Слюсаренко займалася впровадженням
методів інгібування контамінуючої
мікрофлори в харчових виробництвах,
зокрема, хлібопекарських, м’ясомолочних, бродильних виробництвах.
Вивчала проблеми підвищення виходу
спирту залежно від різних рас дріжджів,
основні властивості молочнокислих бактерій та їх практичне значення в молочній промисловості. На кафедрі під її
керівництвом здійснювалися розробки з
одержання біологічно активних речовин
мікробіологічним синтезом.
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Наукові інтереси вченої були скоординовані з Всесоюзним інститутом
продуктів бродіння (м. Москва),
Пловдівським інститутом харчової
промисловості (Болгарія) і Українським науково-дослідним інститутом
спирту.
Під керівництвом Тамари Платонівни захистили кандидатські дисертації 10 аспірантів.
А скільки поколінь випускників й досі
згадують тихий голос, незмінно
доброзичливу посмішку, блиск чудових очей і внутрішню силу Викладача і
Педагога милістю Божою. Неможливо
було знати погано, навчаючись у
Тамари Платонівни. І, звичайно, здобутими знаннями вони широко користуються і у професійному, і у повсякденному житті.
Тамара Платонівна Слюсаренко
пішла з життя у 2006 році, залишивши
по собі теплі спогади, глибоку повагу
й щиру любов усіх, кому пощастило
вчитися у неї або разом працювати.
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