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НА ВІСТРІ
ПРОГРЕСУ
11 листопада в університеті
відбулися установчі збори
Асоціації сприяння розвитку
винного та гастрономічного
туризму в Україні, ініціатором
створення якої виступив наш
навчальний заклад.

ЯК ЄДИНИЙ ОРГАНІЗМ
20 листопада відбулося планове засідання вченої ради університету.

Відкрив збори ректор нашого університету, професор Сергій Іванов,
який, зокрема, зазначив, що вино і
подорожі завжди були тісно взаємопов’язаними, адже пригощання гостей національними напоями, в першу
чергу вином, є елементом гостинності практично у всіх народів світу.
Фахівців-виноробів і організаторів
туристичного бізнесу об’єднує і той
фактор, що вино – це мистецтво, яке
по праву можна вважати культурною
спадщиною і необхідно зберігати для
наступних поколінь.
До створення Асоціації долучилися
Українська корпорація по виноградарству та виноробній промисловості
Міністерства аграрної політики і продовольства України, Всеукраїнська
асоціація туроператорів України, вищі
навчальні заклади.
Асоціація має на меті сприяння
розвитку винного та гастрономічного
туризму в Україні шляхом популяризації оригінальної винної, гастрономічної та кулінарної продукції, поширення автентичних національних традицій виноробства та кулінарії, створення та промоції винних і гастрономічних маршрутів, популяризацію
національного тематичного туристичного продукту на території України
та за кордоном.
Створення подібної фундації давно
назріло й цілком закономірно, що
саме наші фахівці виступили ініціаторами, адже наш навчальний заклад
був першим в Україні, де розпочали
готувати фахівців зі спеціалізації
«винний туризм».
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Розпочалося воно з вручення ректором університету Сергієм Івановим
атестатів професора та доцента, відзнак університету та Міністерства
аграрної політики і продовольства
України, а також дипломів переможцям всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.
Були вручені:
– атестат професора кафедри філософії Миколі Кітову;
– атестат доцента кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства Юрію Булію;
– атестат доцента кафедри фізичного виховання Ірині Павлюк;
– нагрудний знак «Ветеран Національного університету харчових технологій» Анатолію Безпальку;
– Подяка ректора з цінним подарунком Вадиму Серпученку;
– Подяка Мінагрополітики Антонеллі Дорохович;
– Подяка міністра аграрної політики
і продовольства Валерію Захаревичу;
– Почесна грамота університету
Олегу Полумбрику;
– Диплом I ступеня за перемогу у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Ярославу
Боярчуку;
– Диплом I ступеня за перемогу у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Вірі Кулініч;
– Диплом I ступеня за перемогу у
Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт Олександру Люльці;

Ректор С.Іванов вручає
відзнаку "Ветеран НУХТ"
А. Безпальку

– Диплом I ступеня за перемогу у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Олені Задорожній;
– Диплом II ступеня за перемогу у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Олені Дудкіній;
– Диплом II ступеня за перемогу у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Христині Покорі;
– Диплом III ступеня за перемогу у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Юлії Миць;
– Диплом III ступеня за перемогу у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт Олені Пасічник.
Далі робота вченої ради тривала
відповідно до порядку денного. Розглядалися кадрові питання, досягнення, проблеми і перспективи розвитку
факультету хлібопекарських і кондитерських виробництв, результати проведення другого етапу конкурсу підручників, навчальних посібників та
монографій.
З питань порядку денного виступили та у обговореннях взяли участь:
ректор Сергій Іванов, перший проректор Володимир Яровий, проректор Андрій Чагайда, вчений секретар
Надія Волощенко, декани Михайло
Масліков і Олександр Шев ченко,
завідувачі кафедр Анатолій Король,
Єлизавета Смірнова, Віктор Гуць,
голова комісії ректорського контролю Сергій Шульга, професори Володимир Павелко і Анатолій Безпалько.

Ректор С.Іванов вручає
Подяку Мінагрополітики
А. Дорохович
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28 жовтня - 3 листопада в
нашому університеті працював
XXIV Між народ ний Колоквіум
Інституту CEDIMES.
Не дивно, що честь вперше в Україні
організовувати й приймати форум
такого рівня була надана нашому
навчальному закладу. Адже за майже
130-річну історію в університеті підготовлені десятки тисяч фахівців харчової і переробної промисловості, як для
нашої країни, так і для багатьох іноземних держав. Крім того, наш
навчальний заклад з 1996 року – член
CEDIMES й широко відомий у міжнародних наукових колах своїми інноваційними напрацюваннями і, зокрема,
в царині розроблення новітніх технологій безпечних, функціональних та
оздоровчих продуктів.
Попри важку та копітку працю з організації та координації безлічі питань,
вирішення яких визначає успішність
проведення наукових зібрань такого
рівня, ректорат свідомо вітає проведення таких подій, оскільки саме ці
наукові заходи дозволяють заявити
про наш університет у найбільш авторитетних наукових колах, медіа тощо.
Проведення заходів такого рівня
надають нашим ученим неоціненні
можливості репрезентувати свої
наукові досягнення для найширших
кіл світової наукової спільноти, отримати трибуну для популяризації
наших здобутків і, врешті решт, отримати можливість спілкування віч-навіч із зарубіжними колегами.
Слід особливо підкреслити, що
Колоквіум відбувся у переддень визначної події сьогодення, а саме підписання Угоди про створення Асоціації
Україна ЄС та створення зони вільної
торгівлі з країнами ЄС.
Доцільно зазначити також, що
загальною темою Колоквіуму визначено - Продовольча безпека: економічні,
управлінські, геополітичні, екологічні,
культурні виміри, які є предметом
постійної турботи міжнародних спілок
та організацій. Загальновідомим є той
факт, що Україна із своїм неабияким
аграрним потенціалом є визначним
гравцем на світових ринках харчової
продукції. Саме на цих фактах наголосив під час своєї вітальної промови
ректор нашого університету Сергій
Іванов. Він підкреслив, що питання,
порушені для обговорення, мають
інтегральний та мультидисциплінарний характер. Їх прояв у різних країнах
має яскраво виражене національне
забарвлення і отже саме наукове зібрання фахівців найвищого рівня з різних країн здатне генерувати шляхи до
рішення вказаних проблем.
На урочистому пленарному засіданні виступили: президент Інституту
CEDIMES Клод Албаглі (Франція), ректор Університету Македонії в Сало-
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ніках, директор Інституту CEDIMES в
Греції Марія Негрепонті-Деліваніс
(Греція), директор Інституту CEDIMES
в Українї Петро Сапун (Україна), професор Вроцлавського університету,
директор Інституту CEDIMES у Польщі
Леон Олжевський (Польща), перший
проректор Національної академії статистики, обліку та аудиту Володимир
Шевчук (Україна), радник з аграрних
питань при Уряді України від Уряду
Франції Анрі Барнабо, Надзвичайний і
Повноважний Посол Алжирської Народної Демократичної Республіки в
Україні Мохаммед Башир Маззуз. Від
нашого університету були представлені доповіді професорів Ірини Федулової та Олени Сологуб.
Науковці працювали у наступних
секціях:
– Продовольство - діяльність у
широкому сенсі (громадський і культурний аспект)
– Реакція виробників на виклики
споживачів
– Продовольча безпека як результат
обмеження доступу до харчових
ресурсів
– Причини продовольчої небезпеки
якісного характеру (вплив навколишнього середовища на якість і безпеку
харчових продуктів)
– Стратегічні цілі зацікавлених осіб:
канали розподілу, маркетинг (реклама)
Особливу увагу виступаючі звернули
на два аспекти проблеми харчової
безпеки. Один із яких - харчова безпека, контроль і гармонізація законодавства України до міжнародних європейських стандартів. А інший - світові
запаси продовольства, нестачу яких
щоденно гостро відчуває понад 850
мільйонів осіб. Ще один мільярд не

отримує достатньої кількості поживних
речовин у своєму харчовому раціоні.
Це має негативні наслідки для здоров'я та значний негативний вплив на
економічну продуктивність і вимагає
значних витрат на охорону здоров'я.
Підсумкове пленарне засідання відбулося 1 листопада 2013 р. До уваги
його учасників була представлена
доповідь професора Університету
Бордо Анни Марі Лолан (Франція), а
також із заключним словом виступила
проректор з наукової та міжнародної
роботи нашого університету, професор Тетяна Мостенська.
Також науковці різних країн прочитали низку лекцій для студентів
факультетів обліку, фінансів та підприємницької діяльності та економіки і
менеджменту. Крім того, у рамках
Колоквіуму відбулося засідання вченої
ради Інституту CEDIMES.
Організаційний комітет подбав
також про дозвілля для іноземних
учасників Колоквіуму. Була проведена
екскурсія на пивоварню корпорації
«Оболонь», а також оглядова екскурсія нашим мальовничим містом. Слід
відзначити, що турботами оргкомітету
Колоквіуму всі екскурсії проводилися
французькою мовою. Справжнім відкриттям для наших гостей стало відвідання Національної опери України.
Так сталося, що саме у цей час давали
оперу «Кармен» у франкомовному
виконанні, що виявилося сюрпризом
для учасників Колоквіуму.
Я. Засядько,
начальник відділу міжнародних
інтеграційних проектів
та академічної мобільності
І.Воловик,
завідувач сектору
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НА ВИСОКОМУ НАУКОВОМУ РІВНІ
В університеті відбулися
Всеукраїнська науково-практична
конференція «Здобутки, проблеми
та перспективи готельноресторанного та туристичного
бізнесу» та Міжнародна науковотехнічна конференція «Якість і
безпека харчових продуктів».
29 жовтня на факультеті готельноресторанного та туристичного бізнесу
відбулася масштабна наукова подія –
ІІ Всеукраїнська науково-практична
конференція «Здобутки, проблеми та
перспективи готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу».
Розпочав пленарне засідання начальник Науково-дослідної частини
університету Володимир Зав’ялов,
який від імені ректорату та особисто
ректора Сергія Іванова привітав
факультет зі святом науки, побажав
успіхів у науковій роботі та інноваційних розробок для індустрії гостинності.
Професор Віктор Доценко презентував до уваги присутніх порядок
роботи конференції, а також запросив до слова шановну гостю – доктора медичних наук Наталію Балацьку,
професора ДУ «Інститут геронтології
ім. Д. Ф. Чеботарьова» НАМН України,
яка представила доповідь «Дефіцит
та недостатність вітаміну D у населення України різних вікових груп: профілактика та лікування». Також на пленарному засіданні виступили: професор Галина Сімахіна з доповіддю
«Стан, перспективи створення та
використання інноваційної харчової
продукції» та президент Київської
міської федерації спортивного туризму, віце-президент Федерації спортивного туризму України Юрій
Бабенко з доповіддю «Стан та перспективи розвитку спортивного
туризму в Україні».
Варто відзначити, що науковці
факультету не вперше зустрілися з
доповідачами. Так, викладачі кафедри
технології харчування та ресторанного бізнесу спільно зі спеціалістами
Інституту геронтології працюють над
розв’язанням проблеми дефіциту
вітаміну D шляхом розроблення фортифікованої хлібобулочної продукції
для закладів ресторанного господарства. А студенти кафедри туристичного та готельного бізнесу під керівництвом старшого викладача Ігоря
Рудєва активно займаються спортивним туризмом.
Завершилося пленарне засідання
словом декана факультету готельноресторанного та туристичного бізнесу
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Віктора Доценко, який подякував
доповідачам за актуальні доповіді, що
стосуються основних напрямків роботи науковців факультету.
Робота конференції продовжувалася у секціях: інноваційні підходи в технології ресторанної продукції; сучасні
тенденції розвитку готельного бізнесу
в Україні; інноваційні напрями і форми
розвитку туристичної сфери.
На засіданнях секцій результати
своїх наукових досліджень представили не лише аспіранти та магістранти
нашого університету, а й молоді
науковці Харківського торговельноекономічного інституту КНТЕУ, Одеської національної академії харчових
технологій, Донецького університету
економіки і торгівлі імені М. ТуганБарановського, Львівської академії,
Львівського інституту економіки і
туризму.
Зацікавленість у аудиторії викликали доповіді директора компанії
«Едвайс» (м. Чернігів) Павла Бистрова
про використання харчових добавок
та інгредієнтів у створенні продукції, а
також доповідь завідувача відділу
новітніх культур Національного ботанічного саду ім. Гришка Джамала
Рахметова про нові високовітамінні та
високобілкові культури та перспективи їх використання у технологіях ресторанної продукції.
За результатами роботи конференції відбулось засідання круглого столу,
на якому підвели підсумки, вручили
сертифікати про участь, а найкращі
доповіді були відмічені цінними подарунками.
14-15 листопада у рамках Всесвітнього дня якості на факультеті технології оздоровчих продуктів і харчової
експертизи відбулася Міжнародна
науково-технічна конференція «Якість і
безпека харчових продуктів», учасниками якої стали провідні фахівці з питань
якості та безпеки харчової продукції.
На пленарному засіданні розглядалася низка питань щодо якості та безпечності харчової продукції, яка
виробляється у нашій країні. Саме про
це вів розмову директор Державного
науково-дослідного інституту харчування, головний позаштатний дієтолог МОЗ України, Міжнародний член

Американської гастроентерологічної
асоціації, кандидат медичних наук
Олег Швець.
Найбільший резонанс і обговорювання викликала доповідь радника з
питань реформування законодавства
у сфері безпечності харчових продуктів, координатора з питань безпечності харчових продуктів проекту IFC
«Інвестиційний клімат в аграрному
секторі України» Катерини Онул, яка
стосувалася проекту законопроекту
№ 3120 «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо безпечності харчових продуктів».
Незмінними гостями Дня якості в
нашому університеті є керівник Міжнародного інституту безпечності та
якості харчових продуктів України
Геннадій Миронюк і керівник науковотехнічного відділу сертифікації продукції ДП «Укрметртестстандарт»,
член Національної комісії України з
Кодексу
Аліментаріус
Тетяна
Шатаєва.
Участь у конференції також взяли
колеги з Білоруського державного
технологічного університету: Тетяна
Шачек та Світлана Травкіна, які
познайомили учасників з особливостями впровадження системи управління безпекою на харчових підприємствах своєї країни.
Фахівці ДП «Укрметртестстандрат»
представили сучасні методи детекції
ГМО у харчових продуктах і визначення фталатів у фасованих рослинних оліях, над якими працювали
спільно з науковцями нашого університету.
Зацікавленість та жваве обговорення аудиторії викликала доповідь аудитора органу з сертифікації Міжгалузевий центр якості «ПРИРОСТ» Світлани Березової, яка висвітлила актуальні питання та проблеми сертифікації
систем управління якістю і безпечністю харчових виробництв. Особливо
значимою інформація стала для студентів, оскільки акценти доповіді – це
вимоги до аудиторів систем управління якістю і безпечністю.
Учасники обох форумів відзначили
високий рівень їх організації й проведення.
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Студенти нашого університету неодноразово доводили, що їм
до снаги все – і демонструвати найвищий рівень знань, і складати
достойну конкуренцію досвідченим науковцям, розробляючи
принципово нові інноваційні продукти, обладнання і технології, і
вражати спортивними досягненнями і творчим потенціалом. Тож
не дивно, що керівництво нашого навчального закладу докладає
максимум зусиль аби достойно відзначити найкращих серед
кращих – започатковані іменні стипендії різних рівнів, а ще до
процесу підтримки нашої талановитої молоді активно
залучаються підприємства різних галузей й різних форм
власності. Вже започатковані іменні стипендії Української
технологічної компанії для студентів факультетів біотехнології та
екологічного контролю й бродильних, консервних і цукрових
виробництв, комерційної фірми «Торговий дизайн» для студентів

факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,
визнаного лідера з виробництва гнучких упаковок
«Укрпластик» для студентів факультетів інженерної механіки та
пакувальної техніки й автоматизації і комп’ютерних систем, і
робота у цьому напрямку триває.
Але не рідкість, що наші молоді таланти самі здобувають
право на отримання фінансової підтримки від виробничників,
беручи участь у фахових конкурсах й вражаючи знаних
професіоналів рівнем своєї підготовки, практичними
навичками, незаангажованістю мислення, нетривіальним
підходом до поставленого завдання.
Саме таким підходом скористалася студентка кафедри
біотехнології продуктів бродіння і виноробства й стала
іменним стипендіатом компанії «Карлсберг Україна».

НАША ГОРДІСТЬ
Компанія «Карлсберг Україна», до складу якої входять Київський,
Запоріжський і Львіський пивзаводи, провела конкурс «Молоді таланти»
серед студентів вищих навчальних закладів Києва, Запоріжжя і Львова.
Перший тур конкурсу відбувся в
червні 2013 року. Наш університет у
ньому представляли 16 студентів
факультету бродильних, консервних і
цукрових виробництв, які навчаються
за спеціальністю «Технологія бродильних виробництв і виноробства». З
них до другого туру конкурсу вийшли
8 студентів. На переможців чекала
іменна стипендія компанії та подальше працевлаштування.
У вересні на Київському пивзаводі
компанії «Карлсберг Україна» відбувся
заключний тур конкурсу «Молоді
таланти».
Програма дня була дуже насичена
різними подіями. На учасників конкурсу
чекали: презентація компанії «Карлсберг Україна», мотивуюча промова від
генерального директора компанії
Петра Чернишова, бізнес-гра, екскурсія по заводу, вручення подарунків.
Петро Чернишов підкорив учасників конкурсу своєю промовою. Він відкрив свою життєву історію про долю
звичайного вчителя математики, який
зміг досягнути справжніх вершин –
ставши генеральним директором
великої компанії на території України.
Він дав змогу студентам усвідомити,
що головне це вірити в свої сили і
постійно розвиватися. Особливо
наголосив на вивченні майбутніми
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спеціалістами іноземної мови.
Найяскравішою частиною дня була
участь у бізнес-кейсі, завданням
якого було вирішити конкретну проблему на підприємстві. Для цього
учасники конкурсу були поділені на дві
команди і працювали над вирішенням
цієї програми протягом трьох годин.
Роботу по вирішенню поставленого
перед студентами завдання оцінювали представники виробництва і представники незалежної компанії з підбору кадрів. Компетентна комісія сподобалася студентам своєю професійністю, об'єктивністю, поглядами на вирішення виробничих проблем.
Після завершення конкурсу студентів познайомили з роботою заводу,
технологічне забезпечення якого вразило їх своєю сучасністю і рівнем
автоматизації.
Днями були оголошені результати
конкурсу. Рішенням комісії переможцем конкурсу «Молоді таланти» визнана студентка нашого університету
Христина-Марія Бохна, яка отримуватиме іменну стипендію від компанії
«Карлсберг Україна» у розмірі 2000 грн.
Щиро вітаємо нашу студентку з
перемогою! Так тримати!
В.Кошова,
професор кафедри біотехнології
бродіння і виноробства

Довідково
Історія Carlsberg Group в Україні розпочалась у 1996 році, коли компанія
BBH Україна, власниками якої були фінська компанія Hartwall та промислова
група Orkla, об’єднала свої зусилля з
Відкритим акціонерним товариством
«Пивобезалкогольний комбінат «Славутич» у м. Запоріжжі, що, у свою чергу,
був створений на основі збудованого у
1974 році Запорізького пивзаводу №2. У
1996 році на комбінаті «Славутич» було
встановлене нове обладнання виробництва передових компаній пивоварної
промисловості світу.
Сильний інвестиційний натиск дозволив збільшити проектну потужність підприємства ПАТ «Пивобезалкогольний
комбінат «Славутич» у м. Запоріжжі
більш як у два рази. І – найголовніше –
вже в травні 1998 року запропонувати
любителям бурштинового напою пиво,
що за своїми якісними характеристиками не поступається продукції лідерів
світового пивоваріння. З 1998 року
почалася історія ТМ «Славутич».
У 1999 році до підприємства приєднується Львівська пивоварня. У 2000 році
компанія отримує ексклюзивне право на
виробництво та реалізацію в Україні
безалкогольних
напоїв
«Pepsi»,
«Mirinda» і «7UP».
У грудні 2001 року за рішенням ради
директорів компанії Carlsberg Breweries
Carlsberg Ukraine отримала ліцензію на
виробництво однієї із найвідоміших у
світі торгових марок пива – Tuborg. У
цьому ж році «Славутич» став переможцем щорічної загальнонаціональної програми «Людина року» в номінації «Краща
торгова марка року». А наступного року
розпочалося будівництво заводу у
Києві, урочисте відкриття якого відбулося два роки потому, у червні 2004 р.
Компанія сертифікована за міжнародними стандартами ISO 9001-2000
(уп р а в л і н н я я к і с т ю п р о д у к ц і ї ) т а
ISO 14001–1996 (екологічна безпека
підприємства та охорона навколишнього середовища). Й пошук новацій не
припиняється, щороку оновлюються
рецептури, упаковка і впроваджуються у
виробництво нові сорти й смаки.
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ПРЕЗЕНТУЄМО КРАЩІ ЗДОБУТКИ
Наш університет – традиційний
учасник галузевих та освітянських
виставкових заходів, які відбуваються протягом року. Експозиції
нашого навчального закладу
завжди викликають велику зацікавленість як відвідувачів виставок, так і їх учасників, адже нам
є чим вразити і досвідчених
спеціалістів, і пересічних громадян.
Завершує календарний рік наш університет участю відразу у двох освітянських виставках, на яких крім того,
він отримав високі нагороди.
Наприкінці жовтня у виставковому
центрі «КиївЕкспоПлаза» працювала
V Національна виставка-презентація
«Інноватика в сучасній освіті», в урочистій церемонії відкриття якої взяли
участь: перший заступник міністра
освіти і науки України Євген Суліма,
президент Національної академії
педагогічних наук України Василь
Кремень, ректор нашого університету
Сергій Іванов, керівництво навчальних
закладів різних рівнів акредитації. Свої
вітання учасникам та гостям виставки
надіслали голова Верховної Ради
України Володимир Рибак та прем’єрміністр України Микола Азаров.
«Інноватика в сучасній освіті» за
своїм фаховим і науковим рівнем,
поставленими на розгляд проблемами сучасного розвитку галузі освіти та
чисельністю учасників є однією з найбільш рейтингових та широкомасштабних освітянських виставок в
Україні. Цього року виставка представляла близько 800 навчальних
закладів, наукових установ, методичних центрів, регіональних та муніципальних органів управління освітою,
видавництв, підприємницьких структур, які забезпечують засобами
навчання усі регіони України, а також
учасників з Китайської Народної
Республіки, Росії, США та Франції.
На 109 науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах,
майстер-класах, презентаціях, організованих в рамках виставки, фахівці
обговорювали нагальні проблеми
подальшого реформування освіти,
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удосконалення процесу навчання і
виховання, упровадження інформаційних технологій і педагогічних новацій, обмінювалися досвідом практичної роботи та кращими здобутками.
У рамках П’ятої національної виставки-презентації
«Інноватика
в
сучасній освіті» відбулося нагородження переможців конкурсу з тематичних номінацій.
Конкурсна комісія, до складу якої
увійшли фахівці Міністерства освіти і
науки України та Національної академії педагогічних наук, проаналізувавши всі аспекти діяльності нашого університету, одностайним рішенням
присудила йому перемогу у номінації
«Розробка та активне просування
інноваційних комплексних рішень для
освіти і науки» й нагородило наш
навчальний заклад золотою медаллю.
Подякою за активну організаторську
діяльність з розвитку і впровадження
освітніх інновацій був нагороджений
ректор університету Сергій Іванов.
14-16 листопада у Національному
центрі ділового та культурного співробітництва «Український дім» працювала 24-та Міжнародна спеціалізована
виставка «Освіта та кар’єра. День студента-2013».
На виставці був представлений
увесь спектр можливостей набути
вищу освіту – її учасниками стали
понад 200 вищих навчальних закладів
України, міжнародних організацій,
видавництв, а також вищі навчальні
заклади Великобританії, Росії, Чехії,
Кіпру, Ізраїлю, ОАЕ, Польщі, Франції,
Литви, Австрії, Словаччини, Австралії,
Латвії, Голландії, Німеччини.
Участь в урочистій церемонії відкриття виставки взяли: заступник міністра

освіти і науки України Олексій Дніпров,
президент Національної академії педагогічних наук Василь Кремень, Надзвичайний і Повноважний Посол
Литовської Республіки в Україні Пятрас
Вайтекунас, перший секретар Посольства Держави Ізраїль в Україні
Влад Лернер, радник з питань культури
та співробітництва та директор Французького Інституту в Україні Ерік Тосаті,
радник Посольства Російської Федерації в Україні, керівник Представництва Росспівробітництва в Україні
Костянтин Воробйов, ректор нашого
університету Сергій Іванов.
У рамках виставкових заходів відбулося нагородження переможців рейтингового конкурсу, який проводився
Міністерством освіти і науки України,
Національною академією педагогічних наук України та Товариством
«Знання» України серед вищих навчальних закладів країни.
Наш університет неодноразово здобував гран-прі цього щорічного конкурсу. Не став виключенням і цей рік.
Журі, враховуючи те, що протягом
2013 року на базі нашого університету
вперше в Україні відбулися два
престижних міжнародних наукових
форуми – Другий Північно- та Східноєвропейський конгрес з харчової
науки і 24-й Світовий Колоквіум
Інституту CEDIMES, визнало наш
навчальний заклад переможцем у
номінації «Міжнародне співробітництво у галузі освіти і науки».
Гран-прі університету вручив голова
правління Товариства «Знання»
України Василь Кушерець.
Щиро вітаємо колектив нашого
навчального закладу з черговими
високими освітянськими нагородами.
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«Промінь» продовжує знайомити читачів із визначними вченими,
імена яких носять стипендії, які рішенням вченої ради університету
присвоюються кращим студентам. Сьогоднішня розповідь про
професора Анатолія Йосиповича Корчинського.

ВЗІРЕЦЬ
ПРАЦЕЛЮБНОСТІ Й
ЦІЛЕСПРЯМОВАНОСТІ
Народився Анатолій Йосипович
Корчинський в невеличкому молдавському селі Жура взимку 1905 року.
Маючи всього 15 років, пішов працювати: спочатку на лісозаготівлях, а
далі - на цукровий завод, де незабаром вступив до комсомолу, а потім
його було обрано до складу комсомольського бюро. Комсомольська
організація, до якої належав Анатолій
Йосипович займала досить активну
позицію у всіх справах заводу, а також
із неабияким ентузіазмом навчалась.
З 1927 року А.Й. Корчинський – член
КПРС. А вже наприкінці 1929 року
енергійного, розумного та цілеспрямованого юнака рішенням Шпиківського райкому партії Тульчинського
округу було направлено на один із
робфаків, які, до речі, існували в СРСР
з 1919 року до середини 1930-х років,
для підвищення середньо-освітнього
рівня прогресивної молоді.
Після його закінчення А.Корчинський вступає до Київського технологічного інституту харчової промисловості. Здібного та розумного хлопця з
твердою життєвою позицією, майже
відразу помітило керівництво ВНЗ, і
через деякий час він був обраний членом партійного комітету інституту. А
згодом Анатолій Йосипович був призначений редактором інститутської
багатотиражки з оригінальною назвою «Центрофуга». У навчанні та громадській діяльності швидко промайнули студентські роки… І ось закінчивши інститут з відзнакою, А.Корчинський отримує призначення до
Наркомату харчової промисловості
СРСР на відповідальну посаду інспектора контрольно-інспекторської групи.
А рік по тому – він вже старший консультант секретаріату. Проявивши
себе виваженим, розумним та принциповим керівником Анатолій Йосипович у 1941 році, перед самою війною, був призначений заступником, а
потім начальником сектора вишів і
технікумів Головного управління
навчальних закладів.
У лютому 1942 року Анатолій
Йосипович був терміново відряджений, на той час в прифронтове місто
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Воронеж на посаду директора
Воронезького хіміко-технологічного
інституту, у лабораторіях якого вчені,
співробітники та студенти, майже не
відпочиваючи, і вдень, і вночі начиняли
пляшки горючою сумішшю. А наприкінці лютого, коли значна частина
міста була захоплена ворожими військами, ціною великих зусиль за одну
добу організував евакуацію студентів
та викладачів до міста Бійськ. Також
були вивезені лабораторне обладнання та книжки, що дало змогу забезпечити відносно нормальний, безперервний навчальний процес у евакуації.
У 1944 р. інститут повернувся до
міста Воронеж. Та оскільки місто було
майже повністю зруйноване фашистами – всі корпуси згоріли. Тому довелося розмістити інститут у 60-ти кілометрах від м. Воронеж, у селищі
Рамонь. Умови розвитку і праці інституту були досить тяжкими, тому урядом було прийнято рішення перебазувати його в місто Ленінград (нині –
Санкт-Петербург), де за порівняно
короткий термін, під керівництвом
А.Й. Корчинського була створена
матеріальна база та налагоджена
робота Ленінградського технологічного інституту, незмінним керівником
якого він залишався до 1951 року.
З 1951 р. життя Анатолія Йосиповича нерозривно пов'язане з Київським технологічним інститутом харчової промисловості (нині – Національний університет харчових технологій).
Протягом 1951-1959 років він захищає дисертацію, здобуває науковий
ступінь кандидата технічних наук,
доцента.
До 1 вересня 1959 р. у КТІХТ існували дві економічні кафедри: економіки
харчової промисловості та організації
та планування виробництва. З 1 вересня 1959 р. вони були об’єднані в
одну кафедру економіки і організації
виробництва харчової промисловості, завідувачем якої був призначений кандидат технічних наук, доцент А.Й. Корчинський.
У 1966 р. кафедру реорганізували і
знову утворилося дві: економіки і
управління харчової промисловості,

завідувачем якої було призначено
доктора економічних наук, професора
О.І. Скрипника та організації і планування харчової промисловості, завідувачем якої, був призначений кандидат
технічних наук, доцент А.Й. Корчинський, пізніше доктор економічних наук,
професор, який обіймав цю посаду по
1981 рік. До кінця 1983 року працював
старшим науковим співробітником по
державній господарській тематиці.
Анатолій Йосипович - автор 80 друкованих праць, а за період своєї
наукової діяльності він підготував 10
кандидатів наук. Напрями наукових
досліджень професора Анатолія
Йосиповича Корчинського пов’язані з
цукровою та крохмалопатоковю промисловістю – його цікавила економіка
жомосушильного виробництва бурякоцукрових заводів та прогнозування
розвитку крохмалопатокової промисловості УРСР у період 1975-1990 рр.
Анатолій Йосипович Корчинський
нагороджений медалями «За доблесну працю у Великій Вітчизняній
війні», «За доблестный труд в ознаменование столетия со дня рождения
В.И. Ленина», орденом «Трудового
красного знамени».
В народі кажуть: «Життя прожити – не
поле перейти»… Нелегкий, але насичений і багатогранний шлях пройшов
Анатолій Йосипович Корчинський – від
простого сільського хлопчини до доктора економічних наук, професора. Адже
за сухими хронологічними датами
подій, звершень та здобутків стоїть
титанічна праця повсякдення – в якому
багато місця подвигу та самовідданості. На мою думку, він є справжнім взірцем для нас, молодого покоління, –
взірцем працелюбності, незламної
волі, цілеспрямованості, образу справжнього керівника-лідера, ім’я якого
залишиться в історії університету
назавжди! Тому не випадково, заснована на його честь у нашому університеті
іменна стипендія, призначається найкращим студентам факультету обліку,
фінансів та підприємницької діяльності.
Вікторія Мельниченко,
студентка ІІ курсу факультету ОФПД
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До 130-річчя заснування університету
Залишаються лічені місяці до грандіозного свята нашого університету –
відзначення 130-ї річниці з дня заснування навчального закладу. За майже
130-річну історію він перетворився на потужний навчально-науковий
комплекс, структурні підрозділи якого знаходяться практично у всіх
регіонах України. «Промінь» продовжує знайомити з ними й пропонує до
уваги читачів розповідь про Вінницький коледж Національного
університету харчових технологій.

ВІРНІСТЬ
ТРАДИЦІЯМ
Коледж веде свою історію з 1930
року. Він був створений в процесі
реорганізації Вінницького індустріального технікуму в енергетичний, у 1964
році – перейменований на політехнічний, у січні 2008 року технікум отримав нове ім'я – Вінницький коледж
Національного університету харчових
технологій. Метою входження навчального закладу до структури потужного вищого навчального закладу 4-го
рівня акредитації є забезпечення
ступневості освіти випускників, надання їм можливості отримати повну
вищу освіту за скороченим терміном
навчання.
Історичний шлях навчального закладу уквітчаний доброю славою, гідними
випускниками, значними успіхами,
давніми традиціями, активним сьогоденням і перспективним майбуттям.
За свою 80-літню діяльність тут підготовлено понад 27 тисяч фахівців,
серед яких є видатні вчені, керівники
провідних підприємств, працівники
різних галузей харчової промисловості України.
Нині у навчальному закладі здійснюється підготовка фахівців на чотирьох
відділеннях:
теплоенергетичному,
автоматизації та комп’ютерної техніки, автомеханічному, технології та
організації виробництва.
Теплоенергетичне
відділення
функціонує з 1930 року. За цей період
були підготовлені 4058 молодших
спеціалістів за спеціальністю «Експлуатація теплотехнічного і теплотехнологічного устаткування і систем
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теплопостачання» (напрям підготовки
«Енергетика та енергетичне машинобудування» та 4060 молодших спеціалістів техніків-електриків за спеціальністю «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних
споруд» (напрям підготовки «Електротехніка»). На відділенні у складі випускових циклових комісій працюють 15
викладачів, серед яких 2 викладачіметодисти і 10 викладачів вищої категорії.
На відділенні пишаються тим, що
неодноразово студенти відділення
отримували призові місця на обласних та республіканських виставках
технічної творчості, були призерами
міських та обласних олімпіад із фахових дисциплін, нагороджувалися грамотами Міністерства освіти і науки
України, були удостоєні стипендій
Президента України, мера м. Вінниці,
обласної ради.
Відділення
автоматизації
та
комп’ютерної техніки веде історію з
1968 року.
Нині на відділенні здійснюється підготовка молодших спеціалістів з двох
спеціальностей: «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації
технологічного виробництва» (напрям
підготовки «Автоматика та управління»), випускники отримують кваліфікацію технік-електромеханік і «Обслуговування комп’ютерних систем і
мереж» (напрям підготовки «Інформатика та обчислювальна техніка», отримувана кваліфікація – технік з обчислювальної техніки.

У складі випускових циклових комісій працюють 19 викладачів, серед
яких – 4 викладачі вищої категорії, 2 –
аспіранти.
Матеріальна база відділення –
радіотехнічні майстерні, комп’ютерні
кабінети та лабораторії. Студенти відділення беруть активну участь у виставках технічної творчості, неодноразово ставали переможцями та призерами обласних та всеукраїнських
олімпіад з комп’ютерного програмування та Web-дизайну.
На автомеханічному відділенні
здійснюється підготовка молодших
спеціалістів за напрямом «Інженерна
механіка», спеціальністю «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів». Відділення працює з 1992 року, і
за час існування на ньому були підготовлені 1608 молодших спеціалістів,
які отримали диплом техніка-механіка.
На відділенні працюють понад 60
викладачів, серед яких - заслужені
працівники освіти і науки України, кандидати наук, викладачі-методисти,
старші викладачі. У складі циклової
комісії викладачів автомеханічних
дисциплін - 14 викладачів спецдисциплін, серед яких кандидат технічних
наук, викладачі вищої категорії, а
також молоді викладачі - колишні
вихованці відділення.
Автомеханічне відділення – найчисельніше у коледжі – у 20 академічних
групах навчаються 548 студентів.
Відділення технології та організації виробництва розпочало роботу
1 вересня 2011 року. Воно було ство-
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рене на базі технологічного (яке функціонувало з 1968 року) та економічного (яке існувало з 2000 року) відділень.
У складі 13 навчальних груп на відділенні навчаються 307 студентів.
На відділенні здійснюється підготовка молодших спеціалістів з трьох спеціальностей: «Виробництво жирів і
жирозамінників» (напрям підготовки
«Харчові технології та інженерія»);
«Організація виробництва» (напрям
підготовки «Менеджмент»); «Комерційна діяльність» (напрям підготовки
«Маркетинг»).
Відділення має потужну матеріально-технічну базу, яка постійно оновлюється. Нині функціонують 8 спеціалізованих навчальних кабінетів та 3
лабораторії. Крім теоретичних занять,
студенти набувають практичних навичок під час практики на провідних підприємствах: ПрАТ «ВОЖК», «АВІС»,
«Вінницька кондитерська фабрика»,
ВАТ «Хлібпром» та багатьох інших.
На відділенні працює високопрофесійний викладацький колектив: дві
випускаючих циклових комісії – технологічних та економічних дисциплін, які
об’єднують 18 викладачів.
Заняття проводяться змістовно, із
застосуванням сучасних технологій та
методів. У вільний від занять час студенти займаються у предметних,
фахових та гуртках технічної творчості.
Студенти спеціальностей «Організація виробництва» та «Комерційна
діяльність» опановують навички організації бізнесу, створення малих підприємств, ефективного управління
ними в умовах нестабільної економіки, правову підготовку в галузі організації і здійснення підприємницької
діяльності, набувають уміння управляти трудовими колективами в найскладніших виробничих ситуаціях, а
також знання з організації зовнішньоекономічних зв’язків.
Студенти спеціальності «Виробництво жирів і жирозамінників» отримують знання, необхідні до виробничотехнологічної, контролюючої, проектної, організаційно-управлінської та
дослідницької діяльностей на підприємствах олієжирової та харчової промисловості. Набувають навичок здійснювати технологічні процеси, забезпечувати відповідність розроблюваних
проектів технічним завданням і чинним
нормативним документам, додержання
високої якості продукції; встановлюва-
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ти поопераційний маршрут оброблення
сировини і контроль за усіма операціями технологічної послідовності.
Кращі студенти відділення – переможці та призери Всеукраїнських і
міжнародних олімпіад і конкурсів,
обласних олімпіад з фахових дисциплін, учасники конференцій, стипендіати міської ради, обласної Державної
адміністрації, Президента України.
За роки існування у коледжі зародилося багато традицій, спрямованих на
гармонійне виховання студентської
молоді, формування національної свідомості та самосвідомості. З цією
метою у навчальному закладі проводиться змістовна і наполеглива робота
по збереженню народної й розвитку
аматорської художньої творчості, пропаганді української патріотичної,
народної та популярної музики, організації різноманітного та змістовного
дозвілля учнівської молоді коледжу.
Велика увага приділяється роботі
гуртків художньої творчості, які успішно працюють на базі клубу коледжу:
народного вокального ансамблю
української пісні «Мрія» (керівник
ансамблю – відмінник освіти України
Л. П. Іларіонова), народного ансамблю танцю «Подолянка» (керівник –
лау реат республіканських конкурсів
В. Д. Кушко), ансамблю народних інструментів (керівник – викладач музичної
школи О. Шаміго), ансамблю сучасного танцю «Натхнення», студії естрадного співу, студії художнього слова, КВН.
Загалом у гуртках художньої самодіяльності займаються близько 200
студентів. Аматорські митці добре
зарекомендували себе в місті та
області. Вони беруть активну участь у
культурному житті коледжу, оглядах,
конкурсах, календарних та фольклорних святах, творчих зустрічах, презентаціях, фестивалях тощо.
Велика увага в навчальному закладі
приділяється фізичній культурі та спорту. Студенти можуть займатися у спортивних секціях на будь-який смак: з
баскетболу, волейболу, вільної боротьби, настільного тенісу, легкої атлетики,
грекоримської боротьби, футболу. Для
цього у коледжі є два спортзали – ігровий (розмірами 32 на18 м ), спортивної
гімнастики і боротьби (24 на 18 м), 25метровий стрілковий тир на 4 бійниці,
стадіон, футбольне поле, асфальтовані
бігові доріжки.
Не можна оминути увагою гордість
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коледжу – волейбольний клуб «Поділля»,
неодноразовий призер і переможець
багатьох змагань різного рівня.
Вінницька міська громадська організація «Волейбольний клуб «Поділля»
була створена у 2001 році за ініціативи
ветеранів волейболу Вінниччини.
Після вступу у 2006 році до складу
клубу студентів-гравців студентської
волейбольної команди Вінницького
політехнічного технікуму (нагадаємо –
саме таку назву мав Вінницький
коледж до 2008 року), волейбольний
клуб «Поділля» перетворився на один
із самих потужних в Україні осередків
молодіжного волейболу, що дало
можливість молодіжному волейболу
Вінниччини вийти на новий, більш
професійний, рівень.
У сезоні 2006-2007 років чоловіча
команда клубу вперше взяла участь у
другій аматорській лізі України. А
наступного сезону серйозно заявила
про себе, зайнявши у цій лізі ІІ місце та
отримавши право грати у першій аматорській лізі України. Відтоді юнацька
команда клубу, гравці якої є студентами
коледжу, має право грати у числі восьми найсильніших команд Вищої студентської ліги ВНЗ III-IV рівнів акредитації України, що є свідченням високого
рівня спортивної майстерності студентів-членів команди та безперечним підтвердженням уваги адміністрації і педагогічного колективу коледжу до питань
сприяння розвитку фізичних талантів
студентів навчального закладу.
Крім того, чоловіча команда клубу
бере участь у іграх волейбольної ліги
«А-пілон», створеної спільним українсько-голандським підприємством «Апілон», і у якій грають команди
Вінницької та Черкаської областей.
У сезоні 2009-2010 році чоловіча
волейбольна команда клубу зайняла І
місце у волейбольній лізі «А-пілон»,
стала чемпіоном V літніх спортивних
ігор області. Клуб продовжує успішні
виступи в цих та інших змаганнях на
теренах України.
Головна мета діяльності колективу
коледжу – перетворення його на надсучасний вищий навчальний заклад,
який здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців на основі інтеграції
науки з виробництвом, поєднання
навчання і виховання особистості у
єдності вимог Болонського процесу. І
наш структурний підрозділ своєї мети
досягає впевнено й цілеспрямовано.
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ГІДНІ НАСЛІДУВАННЯ
Наш університет – єдиний вищий навчальний заклад в Україні, де
готують фахівців для цукрової та крохмале-патокової промисловості. Ця
підготовка здійснюється на кафедрі технології цукру і підготовки води,
яка була заснована ще у 19 сторіччі. За час свого існування на кафедрі
підготували понад 6200 інженерів-технологів. Її історія невідривно
пов’язана з історією університету.
Готуючись до святкування 130-річчя нашого університету, студенти
знайомляться з історією своєї кафедри, університету й столиці нашої держави, значний внесок у розбудову якої
свого часу внесли саме цукрозаводчики, які були щедрими меценатами.
Відомі цукрозаводчики та меценати
Лазар і Лев Бродські, Б.І. Ханенко,
М.А. Терещенко вкладали кошти у технічне забезпечення роботи кафедри.
Перші значні приватні пожертвування
внесли Микола Артемійович Терещенко з синами Іваном та Олександром та
Лазар Бродський. Загалом, в основному за рахунок приватних пожертвувань, було зібрано близько трьох млн.
крб. До того ж, деякі підприємці відрахували відповідний відсоток прибутку
від продажу цукру.
Коштами підприємців-цукрозаводчиків були започатковані понад сто різних комітетів та товариств, які займалися благодійністю та допомагали
малозабезпеченим верствам населення. Існували безкоштовні нічліжні притулки та їдальні дешевих обідів, будинки дешевих квартир, лікарні та ін.
Наприкінці 19– початку 20 століття у
Російській імперії не було, за свідченням очевидців, іншого міста, де суспільна благочинність була б так розвинута, як у Києві.
Усім була відома благочинна і меценатська діяльність братів Миколи та
Федора Терещенків, Григорія Галагана, братів Бродських, Богдана Ханенка
та ін. І дотепер деякі медичні, культурно-просвітницькі і наукові заклади
міста користуються будівлями, які
колись були збудовані для суспільних
потреб на кошти цих благодійників.
Отримана інформація спонукала
студентів-першокурсників кафедри
технології цукру та підготовки води

Израиль Бродский
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з
аспіранткою
Оленою
Головіною провести низку заходів із
метою ознайомлення з історією Києва
та роллю меценатів-цукрозаводчиків у
його становленні.
Незабутні враження залишила по
собі ознайомча екскурсія центром
міста. Крім відомостей про головні
історичні пам’ятки Києва – Золоті
ворота, Софію Київську, Михайлівський золотоверхий монастир, студенти дізнались багато цікавих історичних фактів про Національну Оперу
України, Будинок учителя, Замок
барона Штейнгеля, будівлю СБУ,
пам’ятники Богдану Хмельницькому,
Княгині Ользі. Особливу увагу привернули сучасні скульптури архітектора
Константина Скригуцького – знаменитий їжачок в тумані, дерев’яний кіт, а
також бронзовий кіт Пантелемон.
Походи Києвом надихнули студентів
більше дізнатись про життя і діяльність
видатних цукрозаводчиків-меценатів.
Найвідомішими по праву меценатами нашого міста є сім‘ї Терещенків та
Бродських.
Артем Якович Терещенко походить
з українського козацького роду. Перші
кроки в торгівлі він зробив в Глухові –
останній гетьманській столиці Лівобережної України. Спочатку А. Я. Терещенко займався дрібною торгівлею
з візка, далі відкрив невеличкий
базарний рундучок, згодом перейшов
на торгівлю хлібом і лісом. Ще замолоду до Артема міцно пристало прізвисько «Карбованець».
Під час Кримської війни 1853–1856
років А. Я. Терещенко розбагатів на
поставках корабельного лісу, продажу
худоби, хліба, цукру для армії.
Після відміни у 1861 р. кріпацтва
Терещенко скористався невмінням
багатьох поміщиків вести господар-

Иосиф Бродський

Лазар Бродський

ство в нових умовах і брав в оренду їх
угіддя та промислові підприємства,
вкладав у них свої капітали, модернізував відсталі виробництва, будував
нові заводи.
Терещенки завжди займалися благодійною діяльністю. На кошти родини
Терещенків у Глухові були збудовані
ремісниче училище, жіноча та чоловіча гімназії, учительський інститут,
банк, заснована безкоштовна лікарня
св. Єфросинії, притулок для сиріт,
Трьох-Анастасівська церква.
Артем Якович Терещенко із синами
Миколою і Федором у 1870 р. заснували «Товариство цукробурякових і
рафінадних заводів братів Терещенків» Цього ж року на Всеросійській
виставці Товариство було нагороджене срібною медаллю «За дуже добрий
цукровий пісок та гарний м‘який рафінад при значному виробництві».
Родина Терещенків переїхала у Київ,
де жила в будинку № 12 по Бібіковському бульвару (нині там знаходиться Національний музей Т. Г. Шевченка).
У цьому будинку була і контора цукрових заводів, тут же він розмістив
свою художню колекцію, яку почав
збирати ще в Глухові. Палкими збирачами, знавцями та меценатами мистецтва стали брат Федір, сини Іван та
Олександр, доньки Варвара та Ольга.
Київ завдячує їм своїми багатими зібраннями чотирьох державних музеїв
Т.Г. Шевченка, російського мистецтва,
західного і східного мистецтва, які
знаходяться в будинках, що належали
родині Терещенків, а також Національного музею, спорудженого за їх
участі. Для Київського художньо-промислового і наукового музею (така
перша назва Національного музею)
М. А. Терещенко придбав велику

Лев Бродський
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колекцію з розкопок В. В. Хвойки,
замовив 34 портрети українських
гетьманів та інших історичних осіб.
Перша велика благодійна справа
М.А. Терещенка в Києві – будівництво
будинку для Маріїнського дитячого
притулку на розі вулиць Паньківської
та Микільсько-Ботанічної (зараз –
НДУ психології). На його кошти була
придбана садиба і збудовані будинки
для Маріїнської громади сестер милосердя Червоного Хреста, лікарні на
розі вулиць Хорива і Волоської,
Великої Васильківської та Лабораторної, нічліжний дім по вулиці Басейній,16 (знесений 1997р., коли
реконструювали вулицю Басейну).
Цукрозаводчики не жалкували грошей для того, щоб щось зробити для
свого міста. Бродський казав: «Я даю
не тому, що я хочу давати, я даю тому,
що потрібно давати». Меценати цукрозаводчики брали активну участь у
культурному житті Києва. Наприклад,
Іван Терещенко своїм коштом протягом 25 років, починаючи з 1876 року,
утримував рисувальну школу Миколи
Мурашка, платив за аренду та виплачував заробітну плату працівникам.
Син Миколи, Олександр, був секретарем комісії з допомоги малозабезпеченим студентам Київського університету і завдяки його участі це товариство побудувало на вулиці Гімназичній
(Леонтовича) їдальню для студентів
університету святого Володимира.
За безпосередньої участі М. А. Терещенка були збудовані перше комерційне училище, Києво-Подільська
жіноча гімназія, Троїцький народний
дім товариства письменності, реальне

Микола Терещенко
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училище,
Рубежівська
колонія,
Пироговська лікарня та притулок на
Вознесенському спуску, Володимирський собор, Покровська церква
на Соломянці, Георгіївська церква,
церква Олександра Невського, собор
св. Миколая в Покровському монастирі.
За своє довге життя Микола
Артемійович пожертвував на суспільну користь близько 5 млн.крб., і майже
половину з них – Києву.
Інший видатний меценат, Ізраіль
Маркович Бродський, разом із синами Лазарем і Львом підтримали і продовжили справу родини Терещенків із
розбудови міста. На початку 1890-х
років брати Лазар і Лев очолювали
акціонерні товариства, в складі яких
було 10 бурякоцукрових і 3 рафінадних заводи в Київській, Чернігівській,
Полтавській, Одеській, Подільський та
Курській губерніях. Л.І. Бродський був
одним із головних засновників
Всеросійського синдикату цукрозаводчиків (1887р.), входив до складу
членів його Бюро, яке знаходилось в
м. Києві. Основні будівлі, спорудженні
за сприяння Бродських, – це Київський художньо-промисловий та науковий музей (зараз – Національний
музей), Троїцький народний дім
(нині – Національний театр оперети),
Народна аудиторія (вул. Воровського,
26, сьогодні – інститут «Діпроцивільпромбуд»), будівля правління Товариства Червоного Хреста (вул. Січневого повстання, 2 – поліклініка), Подольська жіноча гімназія (вул. Покровська, 4 – середня школа), п‘ятиповерховий млин на Поштовій площі (книгосховище Національної бібліотеки).

Федор Терещенко

Артем Терещенко

На кошти Л.І.Бродського у 1912 р. був
споруджений Бесарабський ринок.
У 1897 р. збирались пожертвування
на спорудження політехнічного інституту (КПІ), які перевищили 1млн.рублів, в тому числі 300 тисяч рублів виділила мерія та 222 тис. рублів – меценати цукрової промисловості – Лазар
Бродський (150 тис. руб.) та Микола
Терещенко (72 тис. рублів). На ці
кошти у 1898 р. було засновано
Київський політехнічний інститут. У
цьому ж році був здійснений перший
набір студентів для підготовки спеціалістів для цукрової промисловості.
Однією з перших в складі хімічного
факультету КПІ була створена кафедра поживних речовин – цукру крохмалю і глюкози.
У 1930 р. на базі Смілянського інституту цукрової промисловості, який
почав своє існування з технічних класів графів Бобринських (створених у
1884 р.), КПІ, а також цукрової спеціальності Кам’янець-Подільського хімічного інституту був створений Київський інститут цукрової промисловості (КІЦП). Інститут мав три факультети:
цукровий (хімічний), механічний (устаткування цукроварень) та економічний;
і підпорядковувався Союзцукру Народного Комісаріату торгівлі СРСР. У
1930 р. КІЦП після входження до його
складу кафедр цукрового виробництва Харківського та Ленінградського
технологічних інститутів одержав
назву Київській інститут технології
цукру (КІТЦ), до складу якого увійшов
технологічний факультет зі спеціальності “Технологія цукристих речовин”.
Першим деканом факультету був
видатний вчений в галузі цукрової
промисловості, завідувач кафедри
технології цукристих речовин, професор І. А Кухаренко.
Пошукова робота студентів була
плідною і цікавою та спонукала до
подальших досліджень, адже історія
кафедри технології цукру та підготовки води ще не завершена.
О.Грабовська,
професор кафедри технології
цукру і підготовки води
О.Молодницька, асистент кафедри
О.Головіна, аспірант кафедри
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КАЛЕЙДОСКОП ПЕРЕМОГ

8 листопада у Міжнародний день
КВН відбувся фінал Міжнародної
Центральної Слобожанської ліги КВН,
учасником якого була збірна нашого
університету "Проспект наук". Крім
нашої команди у фіналі брали участь
досвідчені команди з Росії та України:
"Лето" (м. Сочі, Росія), "Люди добрые"
(м. Ростов-на-Дону, Росія), "Люди Т"
(м. Сімферополь), "Университетская
16" (м. Харків), "Сборная бывших"
(м. Рівне) та "Любимый город"
(м. Харків).
Боротьба була дуже напруженою.
Після першого конкурсу "Візитка" у
рахунку вели улюбленці місцевої публіки команда КВН "Любимый город",
але під час головного КВНівського
конкурсу – "Розминки", наша збірна
проявила себе як найвинахідливіша і
вирвалася вперед. Показавши цікаве
домашнє завдання, наша команда у
загальному підсумку стала кращою й
виборола чемпіонський титул.
У фінальній промові журі відзначило, що чемпіоном стала дійсно
достойна та перспективна команда, а
також побажало успіхів у вищих лігах.
Отже, фінал Центральної Слобожанської ліги КВН став переможним для
"Проспекту Наук". Тепер збірна має
представити лігу в битві за "Кубок чемпіонів" серед всіх команд-чемпіонів
офіційних ліг КВН, який відбудеться 17
грудня 2013 року в м. Сочі під час 25-го
Міжнародного фестивалю КВН.
А найближчим часом наша збірна
зіграє у фіналі Київської відкритої ліги
КВН "Отклик". Команда чекає на підтримку глядачів 1 грудня 2013 р. у ДК
СБУ (вул. Ірининська, 6) о 17:00.
* * *
У спорткомплексі нашого університету відбувся Чемпіонат з
міні-футболу серед команд студентів ВНЗ III – IV р.а., що розташовані на території Голосіївського
району м. Києва.
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Безкоштовно

У цьому році турнір зібрав шість
команд, які результатом жеребкування були розбиті на дві групи.
1 група виглядала так: Національний
університет харчових технологій,
Національний університет біоресурсів
та природокористування (НУБІП),
Міжрегіональна академія управління
персоналом (МАУП)
2 група зібрала команди: Київського
національного університету ім. Тараса
Шевченка, Національної академії
Служби безпеки України, Київського
медичного університету.
На жаль, в останній день від участі в
турнірі відмовилася команда МАУП, й
таким чином командам автоматично
зарахувалась перемога.
У груповій стадії команда нашого
університету перемогла команду
НУБІП з рахунком 8:2, а в півфіналі з
рахунком 8:0 перемогла команду
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У фіналі наша збірна зустрілась з
аграріями. Матч видався дуже напружений, команда суперника билась за
результат, що і свідчить рахунок після
першого тайму 2:1 на користь НУБІП.
Але після настанов тренера Тараса
Шпички на другий тайм наша команда
вийшла зовсім в іншому настрої. До
фінального свистка рахунок коливався то в одну сторону, то в іншу, але
наша збірна перемогла принципового
суперника з рахунком 4:3.
Вітаємо наших футболістів з першою перемогою в новому навчальному році. Склад переможців турніру:
Роман Шоколенко, Віталій Ярмак,
Євген Жук, Ілля Білик, Сергій
Чепорнюк, Андрій Потапов, Олександр
Семенов, Руслан Савченко, Микола
Кібиш, Артем Кубинський, Андрій
Дюжов, Ярослав Васюк, Дмитро Гагун,
Вадим Степанюк.
Тренер збірної – майстер спорту з
міні-футболу Тарас Шпичка.
РЕДАКЦІЙНА РАДА:
Ю. Цой
І. Литвиненко
Верстка:
К. Сінєв
Фотографії:
Р. Істомова, К. Сінєв
Обкладинка:
Р. Істомова

Нещодавно у Греції, в передмісті
Афін – курортному містечку Лутракі –
відбувся Чемпіонат світу з гирьового
спорту, участь у якому взяли збірні
команди 10 країн: України, Італії, Греції,
Росії, Білорусі, Франції, США, Казахстану, Татарстану та Узбекистану.
До складу збірної України увійшла
другокурсниця факультету готельноресторанного та туристичного бізнесу
нашого університету Олена Короткова.
Наша студентка виступала у категорії «юніори» й показала кращий
результат у своїй ваговій категорії (до
60 кг), здійснивши 179 підйомів.
Нагадаємо, що Олена – діюча чемпіонка Києва, України і Європи серед
юніорок у ваговій категорії до 60 кг.
* * *
У м. Києві відбувся Міжнародний
пісенний фестиваль «Доля», заснований Благодійною організацією президентський фонд Леоніда Кучми «Україна». На суд журі, яке очолив народний
артист України Мар’ян Гаденко представили свої виступи близько 50 конкурсантів з України, Росії, Білорусі,
Болгарії, Молдови та Ізраїлю.
Наш навчальний заклад на фестивалі
представив студент факультету автоматизації і комп’ютерних систем
Дмитро Валовин, який вразив міжнародне журі майстерністю виконання,
вокальними даними й ліричністю.
Пісня, виконана нашим студентом, принесла йому другу премію фестивалю.
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