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ДРУЖНІЙ
ВІЗИТ
8 жовтня 2013 р. в нашому
університеті побував Надзвичайний і
Повноважний Посол Туркменістану
в Україні Нурберди Аманмурадов.
Це вже другий візит поважного
гостя до нашого навчального
закладу.
Пан посол зустрівся з проректором
університету з наукової роботи та
міжнародних
зв'язків
Тетяною
Мостенською. У ході зустрічі обговорювалися питання розширення співпраці, подолання мовних бар’єрів,
підвищення відповідальності туркменських студентів під час навчання,
організація їх побуту та дозвілля.
Предметом детального обговорення
стало поширення в університеті
серед викладачів та студентів інформації про Туркменістан, його національні, наукові та культурні традиції.
Посол відвідав навчальні лабораторії університету і зазначив високий
рівень їх матеріально-технічного
оснащення.
Наостанок гість зустрівся зі студентами з Туркменістану, які навчаються
в нашому університеті на різних курсах та за різними освітніми програмами. Пан Нурберди Аманмурадов
закликав їх гарно навчатися й повсякчас пам’ятати, що вони – представники своєї країни в Україні й мають гідно
поводити себе, й не забувати, що їм
випав щасливий шанс навчатися в
вищому навчальному закладі, яких у
світі одиниці, бо юридичні, медичні,
педагогічні, політехнічні виші є в кожній країні, а харчового профілю – на
вагу золота. Посол висловив подяку
колективу університету за піклування
про молодих туркменських громадян,
за увагу, якою вони оточені й високий
рівень знань, які здобувши в нашому
навчальному закладі, вони застосовуватимуть на батьківщині.

СИСТЕМНО Й ВІДПОВІДАЛЬНО
16 жовтня відбулося планове
засідання вченої ради університету.
Розпочалося воно з традиційних
хвилин вітання тих членів вченої ради,
хто відсвяткував свої дні народження
між засіданнями та вручення відзнак
співробітникам університету.
Ректор Сергій Іванов вручив:
– диплом доктора технічних наук
доценту кафедри технології м’яса і
м’ясних продуктів Василю Пасічному;
– нагрудний знак «За академічні
заслуги» проректору університету з
наукової роботи та міжнародних
зв’язків Тетяні Мостенській;
– подяку з цінним подарунком
доценту кафедри технології зберігання і переробки зерна Тетяні Янюк;
– почесну грамоту професору
кафедри технології цукру і підготовки
води Світлані Олянській.
Також були вручені відзнаки
Міністерства аграрної політики і продовольства України:
– подяки міністра Олексію Губені,
Валерію
Захаровичу,
Валерію
Мирончуку;
– почесні грамоти міністерства
Олександру Гавві, Галині Дмитровській, Галині Поліщук, Петру Шияну.

ПАРТНЕРСТВО ВИЩОГО ҐАТУНКУ
У нашому університеті побував
президент Інституту CEDIMESФранція Клод Албаглі.
У ході візиту поважний гість зустрівся
з ректором Сергієм Івановим, проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків Тетяною Мостенською,
завідувачем кафедри маркетингу
Оленою Сологуб.
Сторони обговорили організаційні
питання щодо проведення XXIV
Міжнародного Колоквіуму Інституту
CEDIMES, який відбудеться наприкінці
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Далі робота вченої ради тривала відповідно до насиченого порядку денного.
Розглядалися: кадрові питання, підсумки літньої екзаменаційної сесії 20122013 навчального року, досягнення,
проблеми та перспективи розвитку
факультету готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу, звіти про виконання умов контракту директорів відокремлених структурних підрозділів університету – Свалявського технічного коледжу
та Сімферопольського коледжу, підготовка до святкування 130-річчя з дня
заснування нашого навчального закладу, звіт докторанта та поточні питання.
З питань порядку денного виступили
та у обговореннях взяли участь: ректор
університету Сергій Іванов, перший
проректор Володимир Яровий, проректори Тетяна Мостенська, Володимир
Криворотько, Андрій Чагайда, вчений
секретар Надія Волощенко, декани
факультетів Віктор Доценко, Петро
Шиян, Валентина Кудіна, директори
коледжів Василь Йовбак і Тимофій
Ващук, голова комісії ректорського контролю Сергій Шульга, завідувачі кафедр
Анатолій Заїнчковський, Олександр
Мазуренко, Микола Кітов, Олена Сологуб, заступник завідувача кафедри туристичного та готельного бізнесу Олена
Розметова, докторант Галина Кундєєва.

жовтня 2013 року на базі нашого університету. Пан Клод Албаглі поділився
планами стосовно поглиблення співпраці з нашим навчальним закладом і,
зокрема, стосовно академічних обмінів, з тим, щоб їх учасники-студенти
отримували після завершення навчання по два дипломи – український і
французький. Зі свого боку наш ректор Сергій Іванов в черговий раз наголосив на повній відкритості університету для співпраці у всіх площинах –
освітній, науковій, соціальній тощо.
Підсумком візиту стало підписання
двосторонньої угоди про співробітництво.
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ПОЛІТИКА КОЛЕГІАЛЬНИХ РІШЕНЬ
9 жовтня 2013 року на базі
Івано-Франківського технікуму
ресторанного сервісу і туризму
нашого університету відбулася
нарада керівників відокремлених
структурних підрозділів навчальнонаукового комплексу "Національний
університет харчових технологій".
Участь у заході взяли: директори технікумів і коледжів, заступник директора
Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості Григорій
Дідик, а також керівники регіональних
навчально-наукових центрів зі Львова,
Сваляви, Сімферополя, Сміли, Сум,
Кам’янець-Подільського, Полтави.
Розпочав нараду ректор університету
Сергій Іванов. Він, зокрема, привітав
присутніх з професійним святом - Днем
працівника освіти та анонсував порядок
денний і регламент роботи наради.
Далі з доповіддю "Стан та перспективи розвитку відокремлених структурних
підрозділів навчально-наукового ком-

плексу "Національний університет харчових технологій" виступив перший
проректор Володимир Яровий.
Представник кожного структурного
підрозділу відзвітував щодо діяльності
свого підрозділу та подальших планів
розвитку.
Завершилася нарада жвавим обговоренням. Присутні зійшлися на необхідності покращення діяльності підрозділів, зокрема, було відзначено, що

особливо потребує якісних змін профорієнтаційна робота. Також були
визнані недостатніми заходи з організації рекламних кампаній у регіонах
щодо діяльності кожного підрозділу і
університету в цілому. Підсумовуючи,
ректор Сергій Іванов наголосив, що
підтримання високої репутації нашого
навчального закладу потребує повсякчасних зусиль і повсякденної кропіткої
праці кожного члена нашого колективу.

ТРАДИЦІЇ ГОСТИННОСТІ

промислової політики та подяки міністра агропромислової політики, і серед
них проректору нашого навчального
закладу Тетяні Мостенській та завідувачу кафедри Галині Сімахіній.
Грамоти Комітету Верховної Ради
України з питань аграрної політики та
земельних відносин ректорові нашого
університету Сергію Іванову, першому
проректору Володимиру Яровому,
проректору Андрію Чагайді, професорам Вірі Оболкіній та Вірі Дробот вручив помічник народного депутата
Вадим Погребняк.
Грамоти Центрального комітету
профспілки працівників агропромислового комплексу України вручив заступник голови профспілки Валерій Шведов.
Завершилися урочистості святковим концертом, підготовленим студентами нашого університету та його
структурних підрозділів.

18 жовтня в нашому університеті
зібралося поважне представництво – керівництво й працівники підприємств харчової та
переробної галузі, представники
уряду, виконавчої влади, профспілок, голови галузевих асоціацій –
традиційно наш навчальний заклад
став базою для масштабного
святкування професійного свята –
Дня працівників харчової
промисловості.
Як завжди гостей зустрічали виставкою досягнень наших факультетів –
демонстрували інноваційні розробки,
новітні технології, зразки продукції,
створеної нашими студентами та
викладачами. Цього року участь у підготовці й проведенні святкових заходів
взяли й відокремлені структурні підрозділи університету – технікуми і коледжі,
розташовані в різних регіонах України.
Запашний закарпатський коровай,
вірші власного авторства й запальну
польку подарували присутнім студенти Свалявського технічного коледжу
нашого університету. Рулькою погуцульськи, вишуканим карвінгом
«Осіння фантазія» та яскравим бармен-шоу цього року дивував факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Майонезами та соусами, аналогів яким не існує, частував

www.nuft.edu.ua

факультет технології м’ясо-молочних
та парфумерно-косметичних продуктів. Кожний факультет представив
якусь цікавинку й зумів здивувати
досвідчених працівників галузі.
Свої вітання гостям університету
надіслали: Президент України Віктор
Янукович та Голова Верховної Ради
України Володимир Рибак. Від імені
Міністерства аграрної політики та продовольства України і особисто міністра
Миколи Присяжнюка працівників харчової галузі привітав заступник міністра
Валерій Давиденко. Також він вручив
ректорові університету Сергію Іванову
вітання міністра аграрної політики і продовольства України, а працівникам
галузі – почесні грамоти Кабінету
Міністрів України, Міністерства агро-
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НАШ ПРЕСТИЖ – ВИСОКИЙ РІВЕНЬ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
(результати літньої екзаменаційної сесії 2012-13 навчального року)
Головними ознаками престижності
університету є ефективні дії вищого
навчального закладу, спрямовані на
досягнення успішності, досконалості
та конкурентоспроможності на ринку
освітніх послуг його студентів. У
цьому контексті моніторинг якості
підготовки фахівців нашого університету є одним із основних стратегічних
завдань навчального закладу. Якість
підготовки фахівців визначається за
результатами соціологічних досліджень (анкетування, інтерв’ю) студентів університету і провідних фахівців
галузі; на підставі аналізу результатів
сесії і державної атестації, а також за
результатами оцінювання залишкових знань студентів.
Комплексний аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії 2012/2013
навчального року засвідчує, що в університеті збережено достатньо високі
показники, які характеризують успішність студентів.
Сесія була організована і проведена
згідно з вимогами чинних нормативноправових документів Міністерства
освіти і науки України, Положення про
організацію навчального процесу в
Національному університеті харчових
технологій та його відокремлених
структурних
підрозділах
(п.10.5
Підсумковий контроль), відповідно до
графіку навчального процесу на
поточний навчальний рік та розкладу
екзаменаційної сесії з урахуванням
вимог, передбачених навчальними
планами підготовки фахівців та наказу
університету «Про організаційні та
контрольні заходи у парних семестрах
2012-2013 н.р.».
Кафедрами та факультетами, а
також навчально-методичним відділом
була проведена відповідна робота по
підготовці до екзаменаційної сесії.
Студенти були забезпечені навчальнометодичними розробками для підго-

4

товки до екзаменів, інформацією про
організацію сесії; в деканатах були підготовлені необхідні для її проведення
документи, оприлюднені умови допуску до екзаменаційної сесії; навчальнометодичним відділом були складені
розклади консультацій і екзаменів.
Брали участь в сесії 8573 студенти
денної та заочної форми навчання. В
цілому абсолютна успішність склала
94,8% за обома формами навчання, а
якісний показник – 48,7%.
По денній формі навчання сесію
складали 6346 студентів 1 – 6 курсів. В
цілому по університету середня абсолютна успішність склала 96,3% (96,7%
- в 2011/2012 н.р.), а якість успішності
– 65,1, що вище показника літньої заліково-екзаменаційної сесії 2011/2012
навчального року на 14,1%. (слайд 1).
Порівняння результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії 2012/2013
навчального року з попереднім роком
засвідчило, що середня абсолютна
успішність дещо зросла на факультетах інженерної механіки та пакувальної
техніки (ІМПТ), хлібопекарських і кондитерських виробництв (ХКВ), біотехнології та екологічного контролю
(БТЕК) (слайд 2), а якість успішності
зросла на всіх факультетах, окрім
енергетики і енергоменеджменту (ЕН),
бродильних, консервних і цукрових
виробництв (БКЦВ), ХКВ (слайд 3).
Аналіз успішності студентів по курсах
виявив, що успішність студентів першого курсу порівняно з 2011/2012
навчальним роком зросла. Зокрема,
абсолютна
успішність
студентів
факультету ІМПТ зросла на 51%, ХКВ –
на 26%, БКЦВ – на 21%. Якість успішності першокурсників покращилась на
всіх факультетах (технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи
(ХЕТОП) – на 53%, ХКВ - на 48%, автоматизації і комп’ютерних систем (АКС),
ЕН – на 45%, ІМПТ – на 42%).

В цілому найвища абсолютна
успішність студентів 1 курсу зафіксована на факультетах БТЕК (98,8%) та
ХКВ (98,2%), а найнижча – технології
м’ясо-молочних і парфумернокосметичних продуктів (ТММПКП)
(89,9%). Якість успішності знаходиться в межах від 51% на факультеті обліку, фінансів та підприємницької діяльності (ОФПД) до 78% на факультеті
ХЕТОП.
Аналіз успішності студентів ІІ курсу
показує, що найвища абсолютна
успішність є на факультетах БТЕК
(98%), ХКВ (96,2%), найнижча – ІМПТ
(87,6%). Якість успішності коливається
в межах від 41,6% на факультеті АКС
до 65,8% на факультеті ХЕТОП.
На ІІІ курсі найвища абсолютна
успішність зафіксована у студентів
факультетів ХКВ (99,2%), ХЕТОП (98%),
а найнижча – на факультеті ІМПТ
(78,5%). Якість успішності найвища на
факультетах ХКВ (78,3%), БКЦВ (76%),
а найнижча на факультеті ІМПТ
(51,7%).
На ІV курсі якість успішності найвища
на факультетах БТЕК (72,6%) і ХЕТОП
(72,8%), а найнижча на факультеті економіки і менеджменту (ЕіМ) (53,9%).
Абсолютна успішність знаходиться в
межах від 91% до 100%.
Абсолютна успішність студентів V
курсу найвища у порівнянні з іншими
курсами. Якість успішності у спеціалістів найвища на факультетах ОФПД
(82,1%) і БКЦВ (81,9%), а найнижча –
факультеті БТЕК (48,1%). У магістрів
якість успішності знаходиться в межах
від 72% (ОФПД) до 100% (готельноресторанного та туристичного бізнесу
(ГРТБ).
У студентів заочної форми навчання
абсолютна успішність зросла на 23%, а
якість успішності - на 27% порівняно з
2011/2012 навчальним роком і склала
32,2%.
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Найвища абсолютна успішність студентів заочної форми навчання на
факультетах БТЕК, АКС, ЕіМ (більше
99%). Найвища якість успішності - на
факультеті ХЕТОП (55,9%), а найнижча –
на факультетах ЕіМ (21,2%), ТММПКП
(22,4%).
Оцінювання рівня якості фахової підготовки становиться можливим за
умови використання системного контролю знань студентів. Впродовж кількох років згідно з розпорядженням
ректорату в університеті вироблена
система заходів щодо покращення підготовки фахівців, зокрема проводяться
контрольні заміри залишкових знань
студентів які порівнюються з результатами сесії.
Оцінювання залишкових знань студентів першого і другого курсів проводилось в період з 20 по 24 травня 2013
року за затвердженим графіком.
Тестові контрольні роботи проводилися з дисциплін і за розкладом, узгодженим і затвердженим проректором з
навчальної роботи.
Центр інтелектуальних комп’ютерних систем забезпечив аудиторії необхідним обладнанням відповідно поданій заявці для мультимедійного режиму
тестування.
Перевірка залишкових знань проводилася відповідно до положення «Про
використання тестів для оцінювання
знань студентів у Національному університеті харчових технологій» (схваленого рішенням Науково-методичної
ради НУХТ, протокол №1 від
26.10.2012р.) за тестами, розробленими викладачами університету.
Вибір тестових завдань здійснювався
відповідно до змісту робочих програм
дисциплін.
Рівень залишкових знань студентів
визначався з дисциплін: Вища математика (1 курс -151 студент); Біохімія (2
курс – 138 студентів).
Контрольні роботи виконували 289
студентів І та ІІ курсів факультетів ІМПТ,
ГРТБ, ОФПД, ЕН, БТЕК, ТММПКП.
За результатами оцінки залишкових
знань загальна успішність студентів
складає 86% проти 96% – за результа-
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тами сесії. Показник якості знань становить 30% (сесія – 46%).
Майже в усіх групах спостерігається
зниження показника якості успішності,
наприклад: на 32% гр.ГРС-1-5 (Вища
математика); на 40% гр.БТЕК-2-3, на
34% гр.Тх-2-3, на 27% гр.ТМЯ-2-1
(Біохімія).
Разом з тим, в окремих групах порівняно із сесією маємо зростання якості
знань студентів, наприклад: на 26% з
вищої математики (гр. ОФПД-1-3), на
24% з біохімії (гр.ТМЯ-2-2).
Наші зусилля під час перевірки
залишкових знань були спрямовані
на організацію системної роботи по
забезпеченню контролю за якістю
підготовки фахівців. Комплексні контрольні роботи показали, що кореляція оцінок, які були отримані під час
перевірки залишкових знань, вища,
ніж тих, які були отримані у результаті здачі іспитів, як, власне, вищі і самі
ці оцінки.
Як відомо, результативність діяльності університету визначається якістю підготовки випускників та їх працевлаштуванням на ринку праці, професійною компетентністю та рівнем
кваліфікації, конкурентноздатністю,
мобільністю та захищеністю на ринку
праці. Дані отримані під час державної
атестації дозволяють зробити висновок про те, що більшість студентів
денної форми навчання відповідно до
кваліфікаційних характеристик випускних спеціальностей показали достатній рівень теоретичної та практичної
підготовки. У ході екзаменів було
виявлено вміння студентів поєднувати
теоретичні викладки з методичним їх
впровадженням.
Загальні показники державних екзаменів у 2012-2013 навчальному році
дають такі результати (слайд 4):
– абсолютна успішність по університету за результатами державної атестації складає – 98,8 %;
– якість знань збільшилася на 3,9% ;
– отримали дипломи з відзнакою
36% випускників денної форми навчання і всього 6% випускників заочної
форми навчання.

промінь
У звітах голови ДЕК відзначають, що
студенти у дипломних проектах (роботах) всебічно розкрили теми досліджень, роботи мають добре продуману
структуру, виявляють високу ерудицію
та компетенцію випускників.
У той же час, варто зазначити, що за
підсумками літньої сесії відраховано
100 студентів денної форми навчання
(на 76 студентів менше, ніж у
2011/2012 навчальному році) та 111
заочної форми навчання (на 18 більше
порівняно із попереднім роком).
Найбільше відраховано студентів денної форми навчання на факультеті АКС
(22 студ.), заочної – ЕН (25 студ.).
І ще – найбільша кількість студентів,
що отримують стипендію навчається
на факультеті ЕН - 503 студ. (91%), найменша – на факультеті ЕіМ – 147 студ.
(21,8%). Підвищену стипендію отримує
51 студент (7,6%) факультету ЕіМ, що є
найкращим показником.
Таким чином підсумки сесії дозволяють сформувати і визначити пріоритетні шляхи підвищення ефективності університетської системи підготовки фахівців. Це здійснюється шляхом орієнтації змісту підготовки на
кінцевий результат: знання, уміння та
навички, світогляд випускників, які
визначені освітньо-кваліфікаційними
характеристиками. Перед керівництвом університету, випусковими кафедрами постає завдання модернізації структури, змісту й організації
навчання на засадах компетентністного підходу, що забезпечує реалізацію випереджаючої функції освіти.
Крім того, професорсько-викладацькому складу необхідно перейти від
предметно-інформаційного стилю викладання дисципліни до креативнорозвиваючого на основі поєднання
навчального процесу з практикою
наукової, науко-технічної та інноваційної підприємницької діяльності.
Тобто є над чим працювати.
Г.В.Власова,
начальник
навчально-методичного відділу
канд. пед. наук, доц.
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130-річчю заснування університету присвячується

ВПЕВНЕНИЙ ПОСТУП ВПЕРЕД
«Промінь» продовжує знайомити зі структурними
підрозділами нашого навчально-наукового комплексу.
Цього разу наша розповідь про Волинський технікум.
Волинський технікум нашого університету розташований
у приміщенні колишнього Луцького колегіуму (будова 1608 р.).
З початку XVII століття в цих стінах була колегіальна школа
єзуїтів. Школа мала велику і багату бібліотеку, учнівський
театр і хорову капелу. Багато істориків вважають Луцьку
колегію однією з перших вищих шкіл Польщі. У колегіумі
викладалися граматика, латинська, грецька, польська і
церковнослов'янська мови, риторика, поетика, філософія,
історія, географія, природничі науки. Значна увага приділялася музиці, хоровому співу, розвитку салонних манер, різних зовнішніх ознак освіченості, вмінню виголошувати промови на латині. Тут працювали відомі діячі: письменник,
теоретик мови Бартоломій Навроцький, видатний проповідник, вчитель Богдана Хмельницького Андреас Гашель,
польський поет та історик Адам Станіслав Нарушевич.
У 1965 році в приміщенні колишнього Луцького колегіуму, пізніше - російської гімназії, на виробничій базі
Луцького приладобудівного заводу
Міністерства приладобудування, засобів автоматизації і системи управління
було відкрите професійно-технічне
училище №59 з контингентом 450
учнів, яке готувало фахівців з металооброблення із дворічним терміном
навчання. У січні 1970 року профтехучилище отримало статус Луцького
міського професійно-технічного училища № 6.
У профтехучилищі учні залучалися
до технічної творчості, працювали у
гуртках над удосконаленням діючих
машин і механізмів, створювали моделі, які мали визнання спеціалістів. У
1971 році досвід училища по використанню комп'ютерної техніки в навчальному процесі був представлений в
експозиції павільйону "Народна освіта" ВДНГ СРСР і відзначений бронзовою медаллю ВДНГ.
Поряд із професіями, за якими вже
готувало училище здійснювався набір
учнів на навчання за новими. Зокрема, у
1990 році був відкритий набір на професію "Швачка" і "Електромонтер з ремонту та обслуговування електрообладнання", із 1991 року - "Радіомеханік", а 1993
- "Швачка-вишивальниця".
На виконання Постанови Кабінету
Міністрів України від 02.04.1998 р.
№ 481 щодо формування ступеневої
професійно-технічної освіти, спеціалізації та перепрофілювання професійно-технічних навчальних закладів та
враховуючи потреби підприємницьких
структур у висококваліфікованих
фахівцях, наявність матеріально-технічної бази і педагогічних працівників,
які володіють європейськими технологіями навчання, наказом №281 від
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05.08.1999 р. ПТУ №6 було реорганізоване на ВПУ № 6. Директором призначається І.В.Корчук.
Вище професійне училище № 6
функціонувало як багатопрофільний
професійно-технічний заклад, де
готували робітників у сфері легкої
промисловості, ремонту побутової
радіоелектроніки, а також спеціалістів
у сфері комерційної діяльності.
З 1 вересня 1999 року на базі училища відкрито навчально-тренувальний
центр з підготовки фахівців за напрямом "Економіка і підприємництво".
Відділи навчально-тренувальної фірми
були оснащені сучасним комп'ютерним обладнанням, офісною технікою
відповідно до вимог європейських технологій навчання. Вирішено питання
комп'ютеризації навчального процесу,
створено локальну мережу з доступом
в Інтернет.
На базі навчального закладу в 2003
році відбувся регіональний ярмарок, а
в 2005 році - VIІ Міжнародний ярмарок
навчально-тренувальних фірм.
У 2003 році навчальним закладом
була підписана угода про співпрацю із
спілкою шкіл економічних ім. Оскара
Лангего м. Кельце. А у 2008 році угоду про співпрацю із Вищою школою
економіки туризму і суспільних наук.
Колектив
навчального
закладу
завжди у творчому пошуку, готуючи
фахівців, необхідних на ринку праці.
Особливо актуальною є проблема підготовки спеціалістів у галузі туризму. З
цією метою був здійснений дружній
візит до Польської республіки. Набутий
досвід розвитку туризму в Польщі допоміг у відкритті навчально-тренувальної
туристичної фірми "Волинь-Кельце".
Навчальний заклад став одним із
кращих на Волині. Свідченням цього є
наказ Міністерства освіти і науки

України від 10 серпня 2006 року про
реорганізацію Вищого професійного
училища №6 м. Луцька у Волинський
технікум Національного університету
харчових технологій.
Зі входженням навчального закладу
до потужної структури університету,
намітилися нові парадигми у його розвитку, розширився перелік спеціальностей за якими здійснюється підготовка фахівців. У навчальний процес
впроваджуються нові технології та
методи навчання з використанням
тренажерів, гнучкого поєднання індивідуальної та групової навчальної
діяльності учнів, моделювання виробничих процесів, навчання за модульною технологією.
Технікум укомплектовано педагогічними працівниками згідно з діючими
вимогами. Сьогодні серед них 5 кандидатів наук, 3 навчаються в аспірантурі,
40% викладачів мають вищу категорію,
22% - першу категорію. Педагогічні
звання "вчитель-методист" присвоєне
5 педагогам. Звання "Заслужений працівник освіти і науки України" – двом
працівникам.
У технікумі функціонують шість відділень. Відділення загальноосвітньої підготовки було створене у 2007
році. Його завдання: формувати
загальноосвітню базу, спрямовану на
гуманізацію підготовки фахівців, що
передбачає всебічний розвиток особистості студентів, повне розкриття їх
здібностей і надання можливостей
для успішного оволодіння навчальним
матеріалом.
Викладачі загальноосвітніх дисциплін впроваджують на своїх уроках
новітні комп’ютерні технології, постійно підвищують науковий рівень. Тому
для успішного навчання є всі умови й
відповідні навчальні кабінети.
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Історія відділення економіки і підприємництва бере початок з 1999
року, коли розпочалася підготовка
молодших спеціалістів зі спеціальності
"Комерційна діяльність". Протягом
дванадцяти років завдяки впровадженню інноваційних технологій здійснюється сучасна комп’ютерна підготовка і поглиблене вивчення економічних дисциплін. Юнаки та дівчата
можуть здобути освіту за спеціальностями: комерційна діяльність; бухгалтерський облік; фінанси та кредит; а
також робітничу освіту з професій:
адміністратор; касир банку; агент з
організації туризму; касир торгового
залу; конторський службовець.
Ґрунтовна професійна підготовка
студентів забезпечується шляхом підвищення вимог до рівня якості освіти,
диференційованого підходу в освітньому процесі, високою організацією
усіх видів практики, вдалою базою для
їх проходження; належною організацією навчально-виховного процесу,
обранням раціональних та ефективних форм і методів навчання.
Для практичного засвоєння спеціальностей і професій створені навчально-тренувальна фірма «Волинь»,
навчальний банк, навчально-туристична фірма, де використовується
досвід роботи навчально-тренувальних фірм Німеччини. Надається можливість практичного навчання операціям на конкретних робочих місцях під
керівництвом викладача.
Відділення інформатики та комп’ютерної техніки створене у 2006
році. На ньому ведеться підготовка
молодших спеціалістів за спеціальностями «Розробка програмного забезпечення» і «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж», а також
кваліфікованих робітників: електромеханіків з ремонту і обслуговування
лічильно-обчислювальних
машин;
касирів торговельного залу; операторів комп’ютерного набору; адміністраторів; слюсарів-електриків з ремонту
електроустаткування.
На відділенні функціонує циклова
випускова комісія спеціальностей
галузі знань «Інформатика та обчислювальна техніка».
Відділення харчових технологій
функціонує з 2010 року. Це колектив
спеціалістів-професіоналів, які постійно прагнуть вдосконалювати форми
та методи навчання, застосовують
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новітні технології навчання в аудиторіях з найсучаснішим обладнанням.
Випускники спеціальності «Виробництво харчової продукції» отримують
кваліфікацію техніка-технолога за
освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» та робітничу професію кухаря 4-го розряду або офіціанта 3-го розряду. На заняттях студенти вивчають як традиційну, так і
українську національну кухню, виробництво кондитерських виробів тощо.
На відділенні готельно-туристичного обслуговування велику увагу
приділяють створенню навчальнометодичних комплексів. Зокрема, розроблені навчальні програми з дисциплін: «Інфраструктура готельного та
ресторанного господарства», «Основи
туризмознавства», «Організація додаткових послуг в туризмі», «Організація
анімаційних послуг в туризмі», «Організація готельного господарства»,
«Рекреаційні комплекси світу». Підготовлені курси лекцій з: «Основ музейної справи», «Технології та організації
туристичної діяльності», «Географії
туризму України», «Історії туризму»,
«Організації сільського (зеленого)
туризму», «Кухні народів світу».
У процесі розроблення – створення
«Портфеля екскурсовода з коментарем на польській мові».
Основними базами практики студентів є туристичні фірми, розміщенні
у м. Луцьк. Зокрема, «ЦТСЕ», «Магнолія», «Патріот» , готелі «Лучеськ»,
«Профспілковий», «Україна», «Світязь»,
а також туристичні фірми та готелі
м. Жевуш (Польща)
Як згадувалося вище з 1988 р. у
навчальному закладі здійснюється
підготовка кравців, швачок, вишивальників. Їх навчання здійснюється
на швейному відділенні.
На даний час проліцензовано інтегровану професію «Кравець; Вишивальник», що розширює можливості
працевлаштування випускників. Для
підготовки учнів за вказаними професіями на відділенні є кабінети теоретичної підготовки: технології виготовлення одягу; обладнання та конструювання одягу; живопису, а також
виробничі майстерні: ручної та
машинної вишивки й дві швейні.
Майстерні оснащені сучасним швейним обладнанням, що в повному
обсязі дозволяє виконувати навчальний план та програму виробничого
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навчання. На уроках виробничого
навчання учні поряд із навчальними
вправами виготовляють корисну продукцію. Зокрема, це спеціальний одяг
для підприємств та пошиття індивідуальних виробів за замовленнями
мешканців міста.
Цікава на відділенні програма підготовки вишивальників. Учні за рахунок
регіонального компоненту навчального плану поглиблено вивчають традиційні регіональні вишивки і втілюють їх
у виробах: сорочках, білизні, предметах столового асортименту, дитячих
виробах тощо. Виробничу практику
учні проходять на підприємствах міста
та області, переважно там, де будуть
працевлаштовані після закінчення
навчання. Хороші ділові стосунки у
фахівців відділення склалися з ВАТ
«Луцьке виробничо-торгівельне швейне підприємство «Волинь», приватним
підприємством «Тигрес», ТзОВ «ЗосяЛТД», «Мода Текс» та ін.
У позааудиторний час учні мають
можливість поглиблювати свої знання та навички в гуртках технічної
творчості.
Велика увага в технікумі приділяється виховній роботі, яка спрямована на
виховання особистостей з широким
кругозором, збереженню і примноженню духовних цінностей. Працюють
тематичні гуртки, спортивні секції,
проводиться велика кількість різноманітних заходів – наукових, розважальних, спортивних.
Студенти і викладачі навчального
закладу – активні учасники загальноуніверситетських масштабних заходів –
святкування Дня Європи, де команда
технікуму перемогла у номінації
«Презентація країни»; святкування
Всесвітнього дня туризму, де кулінари
технікуму зайняли друге місце у конкурсі «Рибна юшка» й перемогли у конкурсі
шашликів «Трофей туриста», обійшовши 17 конкурентів; конкурсі української
пісні, де напрочуд достойно виступила
Аліна Гань з піснею «Місяць на небі»,
зачарувавши увесь зал.
Інноваційність і креативність мислення, енергія й ентузіазм колективу
технікуму дають всі підстави навчальному закладу впевнено дивитись у
завтрашній день.
Матеріали надано
соціальним педагогом
Волинського технікуму О. Каращук
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НАША ТРАДИЦІЯ
Наш університет славиться багатою історією і славними традиціями,
деякі з яких зовсім молоді, але вже встигли стати невід’ємною частиною
університетського життя. Одна з таких молодих традицій – святкування
Всесвітнього дня туризму, започатковане факультетом готельноресторанного та туристичного бізнесу (ГРТБ) всього три роки тому, але
вже улюблене й очікуване всіма факультетами. Цього року активними
учасниками всіх святкових загальноуніверситетських заходів стали сім
відокремлених структурних підрозділів університету: Полтавський
технікум харчових технологій, Волинський технікум (м. Луцьк), Коледж
ресторанного господарства (м. Київ), Івано-Франківський технікум
ресторанного сервісу і туризму, Львівський технікум м’ясної та молочної
промисловості, Смілянський технікум харчових технологій і Свалявський
технічний коледж.

Волинь

Сміла

Полтава

ІМПТ
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Програма свята була насиченою і,
як завжди вирізнялася різнобарвністю
й цікавими задумами організаторів.
На учасників чекали різноманітні конкурси: квест для першокурсників
«Пізнай країну НУХТ», кулінарний конкурс на кращий шашлик «Трофей
туриста», весела туристична естафета з низкою конкурсів, а також новації
– кулінарний конкурс для команд
коледжів і технікумів «Рибна юшка» та
конкурс «живих» скульптур між
факультетами. Родзинкою свята став
чемпіонат з армреслінгу. А ще були
виставка туристичних стіннівок і майстер-клас з карвінгу.
Ще однією новацією, запропонованою організаторами свята стало
жеребкування, під час якого факультети не лише визначилися з черговістю участі у конкурсі шашликів, але й
отримали кожний свою тему, за якою
облаштовували свою туристичну площадку, представляли «живу» скульптуру, презентували страви кулінарного конкурсу.
Розпочався день з кулінарного конкурсу між технікумами та коледжами.
Рибні юшки вражали різноманітністю
рецептів, технологією виконання, технікою сервірування і подання. У кожної
страви знайшлася своя родзинка:
команда зі Сваляви готувала юшку поугорськи з фореллю та томатною
пастою, Івано-Франківськ запропонував юшку з коропа по-гуцульськи й
приправив дегустацію виконанням
коломийок, київський коледж частував «царською» юшкою зі судаком,

БТЕК

сьомгою та расстегаями з рибним
фаршем, команда юнаків зі Львову
скористалася класичним рецептом,
зваривши юшку з карася і судака, і
чисто туристичною подачею страви.
Своє туристичне містечко кожний
учасник облаштував на свій смак, але
всі вони вражали незвичністю, яскравістю, веселим настроєм господарів і
гостинністю.
Основним дійством свята став, звичайно, конкурс шашлику «Трофей
туриста», у якому цього річ взяли
участь 17 команд. Без перебільшення
конкурс перетворився на свято естета
й гурмана, бо такої вигадливості,
артистичності й креативності, яку
проявили конкурсанти, навряд чи ще
десь можна побачити.
Мисливці за привидами від
факультету енергетики і енергоменеджменту (ЕіЕ), космонавти з
факультету автоматизації і ком п’ютерних систем (АКС), «ботаніки» з
факультету технології оздоровчих
продуктів і харчової експертизи
(ХЕТОП), мисливці з факультету інженерної механіки та пакувальної техніки (ІМПТ), скаути з факультету обліку,
фінансів та підприємницької діяльності (ОФПД), військові від факультету хлібопекарських і кондитерських
виробництв (ХКВ), піонери з факультету біотехнології та екологічного
контролю (БТЕК), чарівні стюардеси
з факультету бродильних, консервних і цукрових виробництв (БКЦВ),
рибалки факультету технології м'ясомолочних і парфумерно-косметичних

Івано-Франківск
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Конкурс юшки

Конкурс живих скульптур
продуктів (ТММПКП), фермери з
факультету економіки і менеджменту
(ЕіМ), турецький султан зі своїм гаремом зі Смілянського технікуму харчових технологій – всього і не перерахуєш, і тим паче, не опишеш.
Протягом кулінарного конкурсу свої
творчі номери присутнім дарували
наші молоді таланти.
Та, на жаль, будь-яке свято рано чи
пізно завершується. Добігли кінця
цікаві, веселі конкурси й настав час
нагородження переможців.
Дипломи учасника фестивалю й
солодкі призи отримали всі команди.
У кулінарному конкурсі «Рибна
юшка» перемогли команди:
1-е місце – Львівського технікуму
м’ясної та молочної промисловості;
2-е місце – Волинського технікуму;
3-е місце – Свалявського технічного
коледжу.
У квесті «Пізнай країну НУХТ»
перемогу вибороли команди першокурсників:
1-е місце – команда факультету
ТММПКП;
2-е місце – команда факультету
ХЕТОП;
3-е місце – команда факультету
ГРТБ.
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У туристичних конкурсах призові
місця розподілилися наступним чином:
– весела туристична естафета –
команда факультету ІМПТ;
– конкурс «метелик» – команда
Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму;
– конкурс «ліана» – команда
факультету ГРТБ;
– конкурс «підвісний міст» –
команда факультету ЕіМ;
– конкурс «снігова сліпота» –
команда Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості.
Перше командне місце зайняла і
Кубок ректора зі спортивного
туризму повезла додому команда
Івано-Франківського технікуму ресторанного сервісу і туризму.
У конкурсі «живих» скульптур
перемога дісталася:
1-е місце – скульптурна група
факультету ХЕТОП;
2-е місце – факультету ГРТБ;
3-е місце – скаут-няшка від ОФПД.
З армреслінгу університетськими чемпіонами стали:
у категорії до 75 кг :
– Богдан Герасименко (ОФПД);
– Олег Петеля (Львів);
– Артем Підгорний (Сміла);
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Конкурс шашлику

Переможці конкурсу юшки - Львів
у категорії від 75 кг:
– Віталій Собко (АКС);
– Іван Філозон (ІМПТ);
– Олександр Волошин (Сміла);
серед дівчат:
– Катерина Залінська (БТЕК);
– Олена Короткова (ГРТБ);
– Юлія Калашнікова (Полтава).
Кращими у кулінарному конкурсі
«Трофей туриста» стали:
– 1-е місце – Волинський технікум;
– 2-е місце – Смілянський технікум
харчових технологій;
– 3-е місце – факультет ІМПТ;
у номінації «Креативність подачі
страви» перемогла команда Смілянського технікуму харчових технологій;
спецприз журі «За новаторство у
оформленні туристичних страв»
вручений команді Полтавського технікуму харчових технологій.
Завершилося
свято
веселим
флеш-мобом від організаторів –
факультету готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу. А його
учасники вже з нетерпінням чекають
на наступний День туризму поНУХТівськи.
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СВЯТО ПІСНІ –
13

14

16

2 жовтня в нашому навчальному
закладі відбувся загальноуніверситетський конкурс української пісні, в
якому вперше за історію проведення взяли участь також представники відокремлених структурних підрозділів університету – технікумів
та коледжів, розташованих у різних
регіонах України. У заповненому
вщент залі панувала по-справжньому святкова атмосфера. Підтримати учасників конкурсу прийшли
ректор університету Сергій Іванов,
проректори, декани, викладачі,
студенти всіх факультетів.
На суд присутніх та журі представили свої виступи 16 конкурсантів:
1. Оксана Онофрійчук (факультет
хлібопекарських і кондитерських
виробів) виконала акапельно пісню
«Опустила верба листя»;
2. Інна Бочко та Анастасія Ярош
(факультет технології оздоровчих
продуктів та харчової експертизи)
представили яскраву, запальну композицію «Як калина розцвіте»;
3. Юлія Павленко (Коледж ресторанного господарства, Київ) виступила з піснею «Чарівна скрипка»;
4. Анна Лощонова (факультет
автоматизації і комп’ютерних систем)
презентувала «Черемшину»;

Валерія Фролова,
гран-прі
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5. Діана Лисак (факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу) подарувала оригінальний номер
«Цвіте терен»;
6. Анатолій Калюжний (Сумський
технікум харчової промисловості)
заспівав «Хай буде щастя і любов»;
7. Анна Чухлова (факультет обліку,
фінансів та підприємницької діяльності) приготувала «Ворожку»;
8. Катерина Коренчук (факультет
бродильних, консервних і цукрових
виробництв) виконала «Земле моя»;
9. Анатолій Чернявський (факультет інженерної механіки та пакувальної
техніки) вразив номером «Се ля ві»;
10. Аліна Гань (Волинський технікум, м. Луцьк) зачарувала піснею
«Місяць на небі»;
11. Валерія Фролова (факультет
технології м’ясо-молочних і парфумерно-косметичних продуктів) представила «Мовчати – кохати»;
12. Анастасія Горкун (факультет
економіки і менеджменту) подарувала
свою авторську пісню «Моя любов»;
13. Вокальне тріо «Мрія» (Він ницький коледж) виступило з піснею
«Цвіте терен»;
14. Анна Бугера (факультет біотехнології та екологічного контролю) співала пісню «Душа»;

Анатолій Чернявський,
1-е місце
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СВЯТО ДУШІ

Пропонуємо до уваги читачів
черговість виступів факультетів
на цьогорічному фестивалі
«День факультету»:

15. Катерина Осадча (факультет
енергетики і енергоменеджменту)
артистично виконала «Ой, я знаю, що
гріх маю»;
16. Квартет «Сріблянка» (Смілянський технікум харчових технологій)
завершив фестиваль піснею «Україна
– вишиванка».
Нелегка місія обрати найкращих із
кращих випала на долю журі, до складу якого увійшли: генеральний продюсер музичної інтернет-компанії
navsi100.com Захар Клименко,
головний музичний редактор радіо
«Промінь» та радіо «Ера» Валерій
Кириченко, концертний директор
фестивалю «Таврійські ігри», директор народного артиста України Тараса Петриненка Валерій Кулічкін,
начальник відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності університету Юлія Цой. Очолив журі
лауреат
Шевченківської
премії,
народний артист України Тарас
Петриненко.
Конкурсанти не лише презентували
чудовий вокал, але неабиякі артистичні здібності, а також фантазію й винахідливість у режисурі своїх номерів,
перетворивши деякі з них на справжні
міні-спектаклі із залученням від класичних українських танців до балерин

22 жовтня – факультет інженерної
механіки та пакувальної техніки
24 жовтня – факультет енергетики
і енергоменеджменту
5 листопада – факультет економіки і менеджменту
7 листопада – факультет автоматизації і комп’ютерних систем
12 листопада – факультет готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу
14 листопада – факультет біотехнології та екологічного контролю
19 листопада – факультет технології оздоровчих продуктів і харчової
експертизи
21 листопада – факультет бродильних, консервних і цукрових
виробництв
26 листопада – факультет технології м’ясо-молочних і парфумернокосметичних продуктів
28 листопада – факультет хлібопекарських і кондитерських виробництв
3 грудня – факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності
5 грудня – гала-концерт
Початок виступів о 17.00. Запрошуємо всіх до актової зали університету насолодитися казкою, бо саме
такою є загальна тема фестивалю.

і, навіть, гімнастів.
Після довгого бурхливого обговореня журі вирішило відзначити окремими
спецпризами
«За
кращий
ансамбль» квартет «Сріблянка» зі
Смілянського технікуму і Діану Лисак з
факультету готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу «За оригінальність виконання».
Призові
місця
розподілилися
наступним чином:
1-е місце – студент факультету
інженерної механіки та пакувальної
техніки Анатолій Чернявський;
2-е місце – студент Сумського технікуму Анатолій Калюжний;
3-е місце – студентка факультету
енергетики і енергоменеджменту
Катерина Осадча.
Гран-прі фестивалю виборола студентка факультету технології м’ясомолочних і парфумерно-косметичних
продуктів Валерія Фролова.
Чергове свято добігло кінця, але вже
зовсім скороу актовій залі університету
знову вируватимуть пристрасті, тепер
навколо фестивалю «День факультету», жеребкування якого відбулося відразу після завершення конкурсу.

Анатолій Калюжний,
2-е місце
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Катерина Осадча,
3-е місце
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Наукова робота в нашому
університеті - один із головних
пріоритетів. Підтвердженням
високого рівня наших наукових
досліджень слугують численні
конференції, виставки, конкурси,
незмінним організатором,
учасником і переможцем яких є
наш навчальний заклад.
2-4 жовтня в Києві працювала XIX
Міжнародна спеціалізована виставка
хлібопекарської і кондитерської
промисловості "SWEETS & BAKERY
UKRAINE", традиційним співорганізатором і учасником якої є наш
навчальний заклад.
В урочистій церемонії офіційного
відкриття виставки взяла участь проректор нашого університету з наукової роботи та міжнародних зв’язків
Тетяна Мостенська.
На виставці були представлені провідні виробники кондитерської та хлібопекарської продукції, горіхи, сухофрукти, джеми і наповнювачі, спеції,
какао та інші інгредієнти для кондитерських виробів, обладнання та інвентар
для кондитерського виробництва, хлібозаводів і пекарень, логістика, дистрибуція та спеціалізовані видання.
У перший день виставки науковці
кафедри хлібопекарських і кондитерських виробів нашого університету
провели Науково-практичну конференцію «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі», де фахівці обговорили актуальні питання галузі, а також поділилися досвідом.
Наступного дня відбулося урочисте
нагородження переможців конкурсу
«Солодкий Тріумф», учасником якого і
багаторазовим переможцем ставали
як досвідчені, так і молоді спеціалісти
кафедри хлібопекарських і кондитерських виробів та Інституту післядипломного навчання нашого університету.
Кілька років поспіль вони виборювали
перемоги у номінації «Тріумф інновацій». Цей рік не став виключенням – у
скарбничку нашого університету додалося ще 5 тріумфів за:
– бісквіти «Натхнення», «Мармуровий», «Мальта»;
– напівфабрикати типу суфле «Малинка», «Ніжність» «Файна»;
– печиво «Зернова феєрія»;
– цукерки «Виноградна перлинка»,
«Південний самоцвіт»;
– креми «Ніжний класичний», «Ніжний
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ТРІУМФ НАУКИ
обліпиховий», «Ніжний чорничний».
Вітаємо наших науковців з черговою
перемогою!
8-11 жовтня в університеті працювала VIII Міжнародна конференція «Проблеми промислової теплотехніки», організована Інститутом
технічної теплофізики НАН України
та нашим університетом.
Участь у форумі взяли близько 230
науковців з України, Росії, Білорусі,
Казахстану. Вони працювали у восьми
секціях й за час роботи форуму заслухали 228 доповідей.
Учасників конференції тепло привітав ректор нашого університету С.
Іванов який відзначив актуальність
проблематики форуму та наголосив на
пріоритетності для нашого навчального закладу синтезу освіти і науки, творчої співпраці з провідними установами
та підприємствами і, зокрема, в царині
комунальної теплоенергетики, що
зробило цілком закономірним проведення такого масштабного форуму
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саме на базі нашого університету.
З вітальним словом до учасників
заходу також звернулися віце-президент НАН України А.Наумовець,
директор Інституту технічної теплофізики НАН України А.Долінський, фахівець Державного агентства з енергоефективності і енергозбереженню
України О.Черноуско.
Учасники конференції отримали
можливість познайомитися з дослідженнями, які ведуться фахівцями
кафедри технології консервування
нашого університету. Нашими спеціалістами було досягнуто кілька домовленостей про співпрацю з різних
аспектів наукових досліджень.
11 жовтня відбулося підсумкове
засідання конференції. Відзначивши
високий рівень організації заходу, його
учасники виробили проект рішення за
підсумками роботи конференції з
метою поширення його серед органів
влади, установ, організацій та підприємств, діяльність яких пов’язана з проблематикою роботи конференції.
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