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БІЛЬШЕ НІКОЛИ…
28 квітня у холі головного корпусу університету можна було побачити
студентів і викладачів зі стрілецькою зброєю або солдатською амуніцією
в руках. Нічого дивного – адже цього дня студентська рада факультету
інженерної механіки та пакувальної техніки при активній підтримці свого
деканату організувала цікавий пізнавальний захід до Дня пам’яті і
примирення.

Нагадаємо, що Україна разом із
Європою та іншими країнами світу,
нарешті, почала відзначати День
пам’яті і примирення 8 і 9 травня
замість усталеного радянського зразка святкування 9 травня як Дня
Перемоги радянської армії над
фашизмом.
На факультеті інженерної механіки
та пакувальної техніки зібрався колектив патріотів-однодумців, тож ні адміністрація факультету, ні викладачі, ні
студенти не залишилися осторонь й
доклали зусиль аби підготувати й провести по-справжньому цікавий захід.

Вони залучили до участі у ньому
фахівців Броварського навчальновиховного об’єднання Броварської
міської ради Клуб КІМ «Десна».
Зважаючи на те, що 8 і 9 травня –
вихідні дні, захід вирішили провести
напередодні.
Присутні могли оглянути інформаційні стенди, серед яких, до речі,
окремий стенд був присвячений
нашому навчальному закладу у роки
війни. Поряд розгорнулася виставка
озброєння і амуніції часів Другої світової, які можна було не лише оглянути,
а й потримати в руках. Велику зацікавленість викликала виставка масштабованих моделей військової техніки
тих часів. Вражаючі факти лунали з
екрану, де демонструвалися документальні фільми, що повністю розвінчували історичні радянські міфи щодо
кількості втрат України внаслідок тієї
війни.

Учасники заходу хвилиною мовчання вшанували пам’ять всіх, хто поклав
життя у боротьбі за мир.
На захід завітав ветеран Великої
Вітчизняної війни й ветеран нашого
університету, професор кафедри
машинобудування, стандартизації та
сертифікації обладнання Микола
Аврамович Сологуб, який пройшов
війну у складі 54-го керченського
гвардійського полку. Ветеран поділився своїми спогадами про перші дні
війни, про битви, учасником яких був,
про героїчні подвиги своїх однополчан. Оплесками й квітами вітали професора присутні.
До вшанування пам’яті тих, хто
боровся з нацизмом, долучилися й
проректор університету з соціальнопобутових питань Віктор Сташейко,
декани, заступники деканів, завідувачі
кафедр, викладачі та студенти інших
факультетів.

ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ

20 квітня відбулася конференція
трудового колективу університету.
Її проведенню передували збори
усіх структурних підрозділів, викладачів і студентів, на яких були
обрані делегати для представлення інтересів усіх членів нашого
колективу.
На початку обрали президію – завідувача кафедри технологічного обладнання і комп’ютерних технологій
проектування, професора Валерія Мирончука, в.о. директора Навчальнонаукового інституту економіки і управління, доцента Олега Шеремета,
заступника директора Науково-технічної бібліотеки Ірини Костину та
лічильну комісію. Після чого продовжили роботу відповідно до порядку
денного.
До порядку денного були включені
питання: оголошення результатів виборів делегатів конференції, виконання колективного договору за 20112016 рр., обговорення та затвердження колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом на
2016-2019 рр., обрання комісії з трудових спорів і затвердження змін у
складі вченої ради університету.
Результати виборів делегатів конференції оголосив голова організаційного комітету, професор Сергій
Шульга.

Про виконання колективного договору за 2011-2016 рр. доповіли проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку, професор Олександр Бессараб і голова профспілкового комітету співробітників, професор Сергій Василенко.
Проект нового колективного договору представив голова профкому Сергій
Василенко. Зауважимо, що над цим
проектом плідно й ґрунтовно працювала робоча група, до складу якої увійш-
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ли як представники адміністрації, так і
трудового колективу й профспілки.
Щодо змін у складі вченої ради виступив перший проректор, професор
Володимир Яровий.
Делегати конференції з усією відповідальністю поставилися до своїх повноважень, уважно розглянули й детально
обговорили представлені питання й
затвердили колективний договір на
216-2019 рр., склад комісії з трудових
спорів і зміни у складі вченої ради.

17 травня відбулися вибори
голів студентського самоврядування всіх рівнів. Цього дня кожний студент університету міг обрати свого голову студентської ради
факультету та голову студентської
ради університету. Студенти, які
проживають у гуртожитку, обирали ще й голову студентської ради
відповідного гуртожитку та голову
студентської ради студмістечка.
Зазначимо, що вибори відбувалися
згідно із затвердженим положенням «Про
студентське самоврядування в НУХТ».
Цьогорічна новація – проведення голосування в онлайн-режимі, для чого
використали сайт дистанційного навчання університету, де була розміщена
інформація щодо кандидатів на пост
голів студентського самоврядування всіх
рівнів. Вибори відбулися шляхом таємного голосування в системі Moodle, яка
автоматично закодувала кожного виборця для здійснення його волевиявлення.
Результати виборів:
кандидат на посаду голови ради Студентського містечка
Панасюк Григорій Леонідович
ЗА – 1622 особи (70,31%)
ПРОТИ - 685 осіб (29,69%)
кандидат на посаду голови студентської ради Навчально-наукового інституту економіки і управління (ННІ ЕіУ)
Мельниченко Вікторія Анатоліївна
ЗА - 615 осіб (75,18%)
ПРОТИ - 203 особи (24,82%)
кандидат на посаду голови студради
гуртожитку №3
Циндлер Артем Володимирович
ЗА - 140 осіб (69,31%)
ПРОТИ - 62 особи (30,69%)
кандидат на посаду голови студради
гуртожитку №7
Пінчук Віталій Юрійович
ЗА - 138 осіб (93,88%)
ПРОТИ - 9 осіб (6,12%)

У ОНЛАЙН-РЕЖИМІ
кандидат на посаду голови студентської ради факультету інженерної
механіки та пакувальної техніки (ІМПТ)
Листопад Андрій Володимирович
ЗА - 319 осіб (84,62%)
ПРОТИ - 58 осіб (15,38%)
кандидат на посаду голови студради
гуртожитку
Федоренко Едуард Володимирович
ЗА - 199 осіб (79,28%)
ПРОТИ - 52 особи (20,72%)
кандидат на посаду голови студентської ради факультету хлібопекарських
і кондитерських виробництв (ХКВ)
Марченко Олексій Володимирович
ЗА - 185 осіб (69,55%)
ПРОТИ - 81 особа (30,45%)
кандидати на посаду голови студради
гуртожитку
Куроп'ятник Андрій Андрійович
ЗА - 116 осіб (54,98%)
Токман Анастасія Андріївна
ЗА - 65 осіб (30,81%)
ПРОТИ - 30 осіб (14,22%)
кандидат на посаду голови студентської ради факультету бродильних,
консервних виробництв та екологічного контролю (БКВЕ)
Кудрявцева Людмила Сергіївна
ЗА - 220 осіб (70,51%)
ПРОТИ - 92 особи (29,49%)
кандидат на посаду голови студради
гуртожитку
Захарюта Андрій Борисович
ЗА - 161 особа (78,16%)
ПРОТИ - 45 осіб (21,84%)

ЗА – 141 особа (80,57%)
ПРОТИ - 34 осіб (19,43%)
кандидат на посаду голови студентської ради факультету технології м’ясомолочних і парфумерно-косметичних
продуктів (ТММПКП)
Артюх Маргарита Сергіївна
ЗА – 160 осіб (75,83%)
ПРОТИ - 51 особа (24,17%)
кандидат на посаду голови студради
гуртожитку
Рудюк Віталій Петрович
ЗА – 145 осіб (81,92%)
ПРОТИ - 32 особи (18,08%)
кандидат на посаду голови студентської ради факультету технології
оздоровчих продуктів та харчової експертизи (ХЕТОП)
Ярош Наталія Володимирівна
ЗА – 351 особа (81,06%)
ПРОТИ - 82 особи (18,94%)
кандидат на посаду голови студради
гуртожитку
Загребельний Андрій Ігорович
ЗА – 264 особи (88%)
ПРОТИ - 36 осіб (12%)

кандидати на посаду голови студентської ради факультету біотехнології, технології цукру та водопідготовки (БТЦВ)
Моцар Валентин Станіславович
ЗА – 227 осіб (72,76%)
Лазебник Владислав Вікторович
ЗА - 59 осіб (18,91% )
ПРОТИ - 26 осіб (8,33%)
кандидат на посаду голови студради
гуртожитку
Федоренко Володимир Володимирович

Водночас жодний із кандидатів на
посаду голови студентської ради університету не набрав достатньої кількості голосів виборців. Тому, 18 травня
на засіданні студентської виборчої
комісії було прийняте рішення про
проведення другого туру виборів голови студентської ради університету.
Другий тур виборів був призначений
на вівторок, 24 травня 2016 року з
10:00 до 22:00.
Кандидати, що вийшли у другий тур
виборів на пост голови студентської
ради університету, – Ярош Наталія
Володимирівна та Лясота Андрій
Володимирович.
На момент виходу газети, другий тур
виборів ще не відбувся, тож результати волевиявлення студентства стосовно претендента на пост голови студентської ради університету будуть
опубліковані в наступному номері.
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кандидат на посаду голови студентської ради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (ГРТБ)
Цишек Олена Володимирівна
ЗА - 601 особа (89,30%)
ПРОТИ - 72 особи (10,70%)
кандидат на посаду голови студради
гуртожитку
Олійник Сергій Володимирович
ЗА - 251 особа (90,61%)
ПРОТИ - 26 осіб (9,39%)
кандидат на посаду голови студентської ради факультету енергетики і
енергоменеджменту
Цімох Дмитро Анатолійович (ЕН)
ЗА - 186 осіб (69,40%)
ПРОТИ - 82 особи (30,60%)
кандидат на посаду голови студради
гуртожитку
Чернецький Павло Вікторович
ЗА - 145 осіб (78,80%)
ПРОТИ - 39 осіб (21,20%)

НАУКОВИЙ АВТОРИТЕТ ЗРОСТАЄ!
Активно був представлений на конференції і наш університет. Зокрема,
свої наукові розробки з удосконалення процесів та обладнання хлібопекарських виробництв представили
аспірант кафедри машин і апаратів
харчових і фармацевтичних виробництв Віталій Рачок і студенти факультету інженерної механіки і пакувальної
техніки Андрій Булка, Андрій Бобров
та Дмитро Яценко.
Наш університет, а також результати
роботи потужної наукової школи з
удосконалення процесів та обладнання хлібопекарських виробництв аспірант Віталій Рачок представив на пленарному засіданні конференції.
Наукові розробки з прогресивних
методів тістоготування та формування, випікання та гігротермічного
оброблення хлібних виробів були
представлені нашими студентами на
засіданні секцій "Технологія хлібопродуктів і кондитерських виробів" і на
секції "Обладнання зернопереробних
і харчових виробництв". Доповіді
викликали значний інтерес у присутніх
та жваве обговорення. Наші наукові
здобутки були високо оцінені міжнародною аудиторією конференції.
Цікавим і несподіваним було прохання
учасників та організаційного комітету
конференції до наших студентів щодо
представлення деяких доповідей
українською мовою. Наші студенти із
завданням успішно впорались (наголосивши також, що їм не важко зробити доповіді загальнозрозумілою англійською мовою), а науковці
Бєларусі чудово зрозуміли доповіді
українською.
Учасники конференції були нагороджені дипломами. Тези доповідей
опубліковані в збірнику конференції.
За ініціативи керівництва іншого університету - Бєларуського аграрного
технічного університету (м. Мінськ),
наші студенти мали можливість пройти стажування в наукових лабораторі-

ях цього університету, ознайомитись
із найсучаснішими зразками технологічного обладнання харчових виробництв та сільськогосподарської техніки, а також приємно провести дозвілля під час насиченої культурної програми - відвідування історичних пам'яток Мінська та музеїв. Особливо вразив нашу делегацію новий мінський
Музей історії Бєларусі в 2-й світовій
війні.
Зазначимо, що між нашим університетом та університетами Бєларусі,
зокрема, Могильовським державним
університетом продовольства та
Бєларуським державним аграрним
технічним університетом вже трива-
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У Могильовському державному університеті продовольства
(Республіка Бєларусь) відбулася Х Ювілейна міжнародна наукова
конференція аспірантів і студентів "Техніка і технологія харчових
виробництв". Цього року на конференції представила свої наукові
розробки творча молодь із провідних університетів і наукових установ
Бєларусі, України, Азербайджану, Узбекистану та Казахстану.
Представлені доповіді стосувалися всіх напрямів харчової науки та
інженерії.

лий час розвивається активне наукове
співробітництво в науковій та освітній
сферах, та підписані договори про
співпрацю. Наші студенти та науковці
постійно беруть участь у наукових
заходах Бєларусі та мають можливість
проводити спільні наукові дослідження, на високому рівні представляти
наукові досягнення нашого університету. Безсумнівно, це робить наукову
роботу цікавою та результативною й
сприяє зростанню авторитету наших
навчальних закладів.
О.Губеня,
доцент, голова Ради
молодих вчених НУХТ

конференції взяли участь 92
особи, а загалом на конференцію представили свої доповіді
196 науковців: представники нашого
університету; Київського національного торговельно-економічного університету; Інституту гідробіології НАН
України; Одеської національної академії харчових технологій; Харківського
державного університету харчування
та торгівлі; Полтавського університету
економіки і торгівлі; Інституту геронтології ім. Д. Чеботарьова НАМН України.
Дуже приємно, що зацікавленість
тематикою конференції виявили студенти молодших курсів, які ще тільки
роблять перші кроки на науковій ниві.
На пленарному засіданні надзвичайно цікаву доповідь «Розроблення алгоритму моделювання режимів фракційної розгонки натуральних джерел аромату» представила докторант кафедри технології оздоровчих продуктів
нашого університету Наталія Фролова.
Доповідач розповіла про вплив запахів
на психологічний і фізичний стан здоров’я людини, про пошуки джерел
отримання природних ароматів та
розроблену нашими науковцями технологію перероблення ефірної олії
вакуумним фракціонуванням.
Технології отримання високовітамінних напівфабрикатів дикорослих
ягід, інноваційні рецептури дієтичних
добавок, оптимальні умови отримання біоактивованого насіння представили аспірантки кафедри Світлана
Халапсіна, Дарія Прокопенко, Світлана Краєвська.
Значний інтерес викликала доповідь
аспіранта кафедри технології консервування Максима Писарєва щодо розширення асортименту картоплепродуктів
із зниженим глікемічним індексом.
Доповіді, представлені на конференції, свідчать про те, що тематика
функціональних та оздоровчих харчових продуктів викликає особливий
інтерес, оскільки йдеться не просто
про фізіологічні потреби людини в їжі,
а про харчування, призначення якого
виходить далеко за межі звичних уявлень про харчові продукти.

У

ОЗДОРОВЧЕ ХАРЧУВАННЯ –
У ЦЕНТРІ УВАГИ НАУКОВЦІВ
12-13 травня 2016 р. в університеті відбулася Третя Міжнародна
науково-практична конференція «ОЗДОРОВЧІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ ТА
ДІЄТИЧНІ ДОБАВКИ: ТЕХНОЛОГІЇ, ЯКІСТЬ ТА БЕЗПЕКА».
Ключовим моментом більшості
доповідей є констатація нерозривного причинно-наслідкового зв’язку
якісного харчування, нових збагачених харчових продуктів зі станом здоров’я населення.
Доповідачі зазначали, що при
виробництві та використанні повноцінних харчових продуктів мають бути
пов’язані такі основні чинники: оздоровче повноцінне харчування – екологічні проблеми виробництва нових
продуктів – економічні проблеми –
соціальні аспекти.
У межах даної конференції був
заслуханий, обговорений і схвалений
цикл доповідей, присвячених розробленню технологій нових харчових продуктів і формування на їхній основі
оптимальних раціонів для військовослужбовців України, в тому числі для
тих, хто нині перебуває в зоні АТО. Ця
надзвичайно важлива проблема вирішується колективом науковців університету, і отримані попередні здобутки
свідчать, як про її актуальність, перспективність, так і про ті складні завдання, які необхідно вирішити в даному напрямі.
Підводячи підсумки своєї роботи,
учасники конференції прийняли рішення, в якому зазначено, що проблема харчування є сьогодні однією
із найважливіших як у межах однієї
країни, так і планети Земля в цілому.
Передусім, це стосується проблеми
оздоровчого харчування, і великий
внесок у вирішення зазначених
питань роблять науковці нашого
навчального закладу, Одеської національної академії харчових технологій, Харківського державного уні-

верситету харчування та торгівлі,
Полтавського університету економіки і торгівлі, інших навчальних і
наукових організацій.
Першочерговим завданням було
визначене подальше розроблення і
ефективне впровадження у виробництво нового покоління харчових
продуктів. Особливої актуальності
сьогодні набуло питання розроблення раціонів для військовослужбовців
України, і для вирішення його необхідні спільні зусилля, як науковців університету, так і представників урядових кіл.
Учасники конференції одностайні в
тому, що для конструювання, розроблення, виробництва та забезпечення
населення оздоровчим харчуванням
необхідним є нерозривний зв'язок
науковців (медиків і технологів) і виробників харчових продуктів. Наукова
ідея має стати найважливішим елементом інноваційного виробництва та
інноваційного бізнесу.
Учасники конференції висловили
розуміння, що найвищим призначенням сучасної теорії та практики харчової промисловості є збереження здоров'я української нації.
Взаємний обмін досвідом науковців
різних ВНЗ України свідчить про позитивний ефект взаємопроникнення
наукових ідей, і це дає можливість
говорити про формування в сучасних
умовах концепції «харчової глобалізації».
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Г.О. Сімахіна,
завідувач кафедри технології
оздоровчих продуктів

«БОГИ» ГРЕЦЬКОЇ КУХНІ
20-21 квітня всі зацікавлені змогли відчути смак
грецької кухні, зануритися у атмосферу Греції
відразу трьох епох і дізнатися, як виглядають
справжні боги кулінарної майстерності – адже
впродовж цих двох днів на факультеті готельноресторанного та туристичного бізнесу відбувся
традиційний кулінарний конкурс, темою якого
Уже з перших кроків по факультетських коридорах відчувалося наближення чогось незвичного й цікавого –
у холі – тематична інсталяція для
селфі й звичайного фотографування,
у коридорах – то спартанці зі щитами
й мечами, то музи, а кому пощастило,
міг й Ероса зустріти. Ближче до технологічних лабораторій панувала атмосфера хвилювання – там напоготові
очікували свого часу команди, що
мали працювати на кухні й одночасно
вести майстер-клас, підтримати які
прийшли їх наставники-викладачі,
друзі-вболівальники й студенти молодших курсів.
Та ось, нарешті, всі готові, всі зібралися, й дійство розпочалося.
Ведучі запросили до слова для урочистого відкриття конкурсу заступника декана факультету з навчальної
роботи Наталію Бондар і завідувача
кафедри технології харчування та
ресторанного бізнесу Оксану Арпуль.
Після їх напутніх слів й щирих побажань успіху, до справи приступила
перша команда – «Вартові Олімпу».
Їм відповідно до жеребкування дісталася епоха давньої Греції.
Завдання для всіх команд було
однаковим: створити тематичний ресторан на «1 стіл та 4 крісла»; розробити концепцію закладу згідно з обраною епохою (емблему команди, вивіску ресторану, клас закладу (сервіровку, наповнення столу); створити власний декор; стиль одягу для команди,

цього року студенти обрали Грецію. Зазначимо,
що цього року конкурс проводився вп’яте, тож
його учасники й гості могли ще й відзначити
невеликий ювілей дійства, яке щороку дивує й
привертає увагу цікавими форматами, яскравістю,
креативністю, новаціями й професійністю, як
команди, що його готує, так і команд-учасників.

офіціантів, кухарів і представників
згідно з традиціями Греції та концепцією закладу; розробити, враховуючи
смаки та вподобання греків, власне
меню з розрахунком на 3 грецькі страви (закуска, основне блюдо і десерт)
та напій; під час представлення ресторану висвітлити основні аспекти та
традиції епохи; продемонструвати під
час подачі страв особливості сервірування, технологію приготування, форму подачі страви, історію кухні обраного періоду; створити тематичну
живу скульптуру, яка має охарактеризувати відповідну епоху та підкреслити її особливості.
«Вартові Олімпу» (спеціальність
«Готельно-ресторанна справа») під
керівництвом шефа Поліни Миронової
приготували закуску «Тірі Олімпо»
(грецький коржик із ніжним базиліково-м’ятним козиним сиром), основну
страву «Гіфестос тропіс» (маринований зі середземноморськими травами морський окунь під апельсиновим
соусом із вершковим пюре з горошку), десерт «Амброзіос» (пряна груша
у меренговому кошику під шоколадним куполом) і напій «Пото тон теон»
(винно-журавлиновий). Команда презентувала ресторан «Олімп» й показала життя прадавніх греків – безтурботне, сповнене музики й мистецтва. Не
забули й про те, що страви до трапези
в ті часи подавали раби, тому й пошили спеціально для своїх офіціантів відповідний одяг.

Часи середньовіччя у Греції представила команда «Golden Fork» (спеціальність «Туризм»), роботу якої на
кухні очолила шеф Поліна Чернякова.
Цій команді довелося добряче постаратися ще на стадії підготовки, адже,
на відміну від часів давньої Греції, про
середньовічний період залишилося
дуже мало інформаційних пам’яток.
Але наполегливість конкурсантів не
була марною, й у своєму сімейному
ресторані «Корифн» вони частували
закускою «Зумезес» (рулетки з огірків
із сирними начинками, чері та маслинами), основною стравою «Ширіне
гірос» (свинина з кісткою, приготована на грилі), десертом «Кунафа»
(рулетки з тіста кадаіф із горіховофруктовою начинкою) та напоєм
«Кочінеллі» (червоне грецьке вино з
прянощами). Представляючи свою
епоху, команда показала цілий мініспектакль про те, звідки виникла їх
назва. Один із «акторів» викликав
справжню бурю емоцій у глядачів, бо
це було маленьке чорне поросятко.
Другого конкурсного дня гості свята
знайомилися зі сучасною Грецією, яку
презентували шеф Богдан Омелянський і команда «Фаетон» («спеціальність «Технології харчування»). Як зізналися члени команди, вони перепробували безліч страв, поки розробили
своє меню. За версією команди найкраще смакові вподобання сучасних
греків ілюструють: піта з креветками
на закуску, восьминіг зі середземно-
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морськими травами й гарніром із
печеної картоплі й зеленої спаржі як
основне блюдо, м’який бісквіт із малиновим желе, соусом із ківі, шоколадним ганашем й морозивом із коньяком на десерт та напій «Сангрія» з
апельсиновою пінкою. У ресторані
«Каліпсо» гостей зустріли розповіддю
про те, як Аїд, Афродіта й Гермес за
наказом, звісно ж Зевса, шукають
шляхи виходу сучасної Греції з кризи й
представили всі дев’ять грецьких муз.
Але головну інтригу свого шоу команда приберегла наостанок, коли завершила приготування морозива на очах
у гостей за допомогою рідкого азоту –
не очікувано й видовищно.
Живими скульптурами від команд
стали – Ерос (давня Греція), братиблизнюки (середньовіччя) й такий собі
мачо (сучасність).
Зауважимо, що все, що відбувалося
у технологічній лабораторії й лабораторії-ресторані транслювалося онлайн на сусідні аудиторії, де за дійством могли спостерігати ті, хто не зміг
потрапити до епіцентру свята.
Налаштовані на якнайкраще представлення свого періоду, команди
виклалися на повну – ґрунтовно опанували технологію приготування
страв, продумали бездоганний зовнішній вигляд, продемонстрували
високу технічну майстерність й злагодженість роботи з дотриманням
санітарно-гігієнічних вимог приготування, а ще – ерудованість, фантазію
й неабияку жагу до перемоги.
Тож журі у складі: доцента кафедри
технології харчування Надії Кравчук,
доцента кафедри туристичного та
готельного бізнесу Наталії Стукальської, директора антикафе «Ляси»,
етнічної гречанки, експерта з грецької
культури Софії Анастасової та начальника відділу рекламно-виставкової та
інформаційної діяльності Юлії Цой,
прийшлося по справжньому нелегко.
Адже всі команди були вправними,
яскравими й унікальними, у кожної
знайшлася своя родзинка. Необхідно
було й зважити на те, що всі команди

представляли різні спеціальності –
«Вартові Олімпу» – «Готельно-ресторанну справу», «Golden Fork» –
«Туризм», а «Фаетон» – «Технології
харчування», й у кожної в певній частині завдання були свої професійні переваги. Адже хто краще, презентує країну, підкреслить її плюси, як не фахівець
із туризму. А прийме у ресторані, бездоганно сервірує стіл й подасть
блюда, звісно ж, спеціаліст готельноресторанної справи. Ну і, без сумнівно, впевненіше всіх на кухні себе почувають технологи харчування.
Зрештою присуд журі був таким:

«Вартові Олімпу»
Олімпу»
«Вартові

у командних номінаціях
«Боги кулінарної майстерності» –
команда «Вартові Олімпу»
«Боги грецької кухні» – команда
«Golden Fork»
«Майстри презентації» – команда
«Golden Fork»
«Віртуози майстер-класу» –
команда «Фаетон»
«Краща скульптура епохи» –
команда «Вартові Олімпу»
в особистих номінаціях
«Кращий шеф» – Поліна Чернякова
(команда «Golden Fork»)
«Кращий
шеф-кондитер»
–
Владислав Пенчук (команда «Вартові
Олімпу»)
Кубок переможця отримала команда «Фаетон». Його переможцям вручили декан факультету Віктор
Доценко й представник командипереможця минулорічного конкурсу.
Крім того, переможці отримали сертифікати на від ТРЦ «Термінал» на
участь у лазерній грі «Гіперболоїд».
Учасникам, які здобули перемогу
у номінаціях, вручили сертифікати
на весь день (на 2-х) від партнера
конкурсу, антикафе «Ляси». Також
усі учасники конкурсу отримали
капкейки, оздоблені з використанням елементів символіки факультету й додаткові бали з дисциплін, які
самі ж обирали «всліпу».

«Фаетон»
«Фаетон»
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ЯК ПРОМІНЧИКИ
СОНЦЯ
Колектив нашого університету
завжди вирізнявся небайдужістю й
високою соціальною активністю.
Наші викладачі, студенти й співробітники завжди охоче беруть участь
у різноманітних акціях, як ініційованих в нашому навчальному закладі,
так і в міських і всеукраїнських.
Неодноразово університет ставав
базою для проведення масштабних
благодійних заходів, зібрані від яких
кошти спрямовувалися на допомогу
дітям-сиротам, онкохворим діткам і
хворим на ДЦП, військовим, що
перебувають у зоні АТО й лікуються у
шпиталях.
Один із головних ініціаторів й організаторів різноманітних благодійних
акцій в нашому університеті – студентська рада факультету технології
оздоровчих продуктів та харчової експертизи (ХЕТОП). Які тільки проекти
не започатковували та успішно здійснювали студенти за активної підтримки свого деканату. А один із них – благодійний конкурс-ярмарок кондитерських виробів – уже став доброю весняною традицією ХЕТОПівців. Тож 12
травня вони знову дивували весь університет своєю фантазією, креативністю й кулінарними талантами у рамках вже третього конкурсу.
Нагадаємо, що за традицією захід
відбувається у подвійному форматі –
як ярмарок, кошти від якого спрямовують на благодійність, і як конкурс, у
рамках якого визначають кращих кондитерів.
Цього року, як і минулого, участь у
конкурсі взяли 9 команд 1-3 курсів, які
представили виготовлені власноруч
солодощі на будь-який смак: торти,
тістечка, кекси, десерти, напої.
Конкурсанти не лише приготували
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широкий асортимент виробів, але й
доклали чимало зусиль для їх оздоблення й цікавої презентації.
Оцінювала презентацію виробів, їх
зовнішній вигляд, естетичність і смакоароматичні властивості дегустаційна комісія у складі: начальника відділу
рекламно-виставкової та інформаційної діяльності Юлії Цой, завідувача
кафедри експертизи харчових продуктів Світлани Усатюк і голови комісії,
декана факультету ХЕТОП Наталії
Пушанко.
Після тривалої наради комісія
назвала переможців:
– у номінації «Оригінальність презентації» - команда групи ТЕ-2-3
– у номінації «Естетична довершеність» – команда групи ТЕ-3-3
– у номінації «Політ фантазії» команди груп ХТ-1-5 та ТТП-1-6
– у номінації «Тріумф смаку» –
команда групи ОП-1-1
1 місце – група ТЕ-1-4
2 місце – група ОП-3-2
3 місце – групи ОП-1-2 та ТЕ-1-3
Переможці у номінаціях отримали
сертифікати на знижку на замовлення
суші. Команди, що зайняли друге і
третє місце, отримали сертифікати на
знижку в кав’ярні «Галицький штрудель». Нагородою для переможців
стали сертифікати на знижку на гру в
боулінг
Гості ярмарку також зробили свій
вибір – у номінації «Народний вибір»
перемогла група ТЕ-1-4.
Активісти факультету недаремно
обрали саме цей день для проведення
своєї акції. 12 травня в університеті
відбувся третій Благодійний творчий
фестиваль «Ти здатний на диво»,
організований студентською радою
факультету бродильних, консервних
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виробництв та екологічного контролю
спільно з громадською організацією
«Подаруй життя» та Благодійним фондом «Дніпровський». Тож, зібрані від
продажу кондитерських виробів
кошти, було вирішено передати на
потреби Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей з функціональними обмеженнями Дніпровського і
Деснянського районів Києва, – саме їх
вихованці були основними учасниками фестивалю.
Впродовж фестивалю у холі головного корпусу університету працювала
виставка-продаж виробів дітей, хворих на ДЦП і аутизм.
Крім підопічних Центрів соціальнопсихологічної реабілітації дітей та
молоді з функціональними обмеженнями Деснянського і Дніпровського
районів м. Києва гостями та учасниками фестивалю стали вихованці спеціальних шкіл-інтернатів №18 і №26
м. Києва, навчально-виховного комплексу «Мрія», колектив спортивнооздоровчого клубу «Гармонія», студенти всіх факультетів нашого університету.
Учасників заходу привітав президент громадської організації «Подаруй життя» Сергій Бондаренко. Він,
зокрема, висловив щиру вдячність
нашому колективові за підтримку, яку
ми надаємо цим чудовим, талановитим діткам, за тепло, з яким зустрічаємо їх щороку, за готовність допомагати у всьому.
А далі слово взяли митці.
До програми фестивалю увійшов
цілий феєрверк яскравих творчих
номерів – вокальні, інструментальні
композиції, хореографічні номери й
театральні постановки. Вразив присутніх й спонукав підвестися й аплодувати стоячи, авторський вірш «Україна» Антона Дубіщина, прикутого до
інвалідного візка. До сліз розчулила
пісня «Лист солдату», яку виконала
лауреат багатьох міських конкурсів
Олеся Сакало, що також пересувається в інвалідному візку.
А ще були жестові пісні «Лелека» й
«Смайлики» від колективу дітей із

вадами слуху, вірш Володимира
Сосюри «Любіть Україну» у виконанні
Вероніки Пилипчук, міні-вистави
«Курочка ряба» й «Вовк та семеро козлят» і мюзикл «Три мушкетери» у виконанні акторів Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді
з функціональними обмеженнями.
Запальний гопак зіграли вихованці
навчально-виховного
комплексу
«Мрія», а танцюристи колективу «Гармонія» завершили концертну програму хореографічною композицією
«Україна».
Віце-президент благодійного фонду
«Дніпровський» Сергій Мітюк вручив
усім, хто виступив на фестивалі, дипломи й кубки, а студентські активісти
нашого університету – подарунки
«сонячним» дітям на згадку про гостини в нашому виші.
Далі на сцену піднялися голова благодійного сектору студентської ради
факультету бродильних, консервних
виробництв та екологічного контролю
Вероніка Мараховська і голова сектору благодійної діяльності студентської
ради університету Олег Мельник, які
передали кошти, зібрані під час виставки-продажу дитячих робіт і кондитерського конкурсу-ярмарки факультету технології оздоровчих продуктів і
харчової експертизи. Сума, що піде на
потреби Центрів соціально-психологічної реабілітації та придбання ліків
хворим дітям, сягнула близько чотирьох із половиною тисяч гривень
(3481 гривня від факультету ХЕТОП та
1000 гривень від продажу робіт дітей).
Завершився фестиваль піснею
«Живи», яку виконали Леся Сакало й
всі його учасники.
Після завершення концерту, студенти факультету технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи пригостили «сонячних» діток
солодощами.
Наш колектив щороку з нетерпінням
чекає на нову зустріч із цими талановитими дітьми, які, щедро діляться з
оточуючими своїми вірою, оптимізмом й світлом. До наступної зустрічі,
друзі!
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НОУ-ХАУ ВІД ФАХІВЦІВ

До університету знову завітала
знімальна група програми «Зроблено в Україні. Наука. Інвестиційні
можливості», що виходить у ефірі
телеканалу UATV (саме таку назву з
вересня 2015 року носить ДТРК
«Всесвітня служба УТР») щотижня
по суботах і неділях.
На початку цього року телевізійники
вже співпрацювали з нашими науковцями й відзняли програму, присвячену
інноваціям у очищенні води. Вражені
масштабністю й ґрунтовністю робіт
14 травня у спорткомплексі
Національного університету фізичного виховання і спорту України
відбулася фінальна гра Кубка
України з футзалу серед жіночих
команд.
Цього року у фіналі зійшлися
надпринципові суперники – команда
нашого університету «IMS-НУХТ» та
ірпінська «Біличанка-НПУ». Дівчата з
«IMS-НУХТ» у цьому сезоні вже завоювали Суперкубок України і стали чемпіонками України. Тож наші спортсменки бажали поповнити свою
колекцію ще одним престижним трофеєм. А гравці «Біличанки-НПУ», звісно, бажали на мажорній ноті завершити цей сезон і взяти реванш у своїх
подруг-суперниць за втрачене чемпіонське звання.
Підтримати наших студенток на цю
важливу гру прийшли виконуючий
обов’язки директора Навчальнонаукового інституту економіки і управління Олег Шеремет, викладачі та студентська торсида.
Слід зазначити, що обидві команди
продемонстрували якісну гру, яка
була насичена запалом, емоціями та
прагненням до перемоги, що подарувало глядачам справжнє футзальне
видовище. Наша команда не підвела
своїх вірних фанів, захопивши ініціативу з перших секунд матчу, домінуючи на майданчику до самого фінально-
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науковців нашого вишу, й ознайомившись із ґрунтовним виданням «Інноваційні розробки НУХТ», автори
програми звернулися з проханням
висвітлити для глядачів телеканалу
практичні розробки наших науковців –
екструзійні картоплепродукти й технології вершкового масла з порошком
моркви.
Вичерпну інформацію щодо напрямів досліджень, удосконалення існуючих і розроблення принципово нових,
аналогів яким не існує в світі, технологій перероблення й збереження картоплі надали науковці кафедри технології консервування. В.о. завідувача
кафедри, доцент Галина Бандуренко,
асистент кафедри Катерина Рубанка і
аспірант Максим Писарєв розповіли
про три основні напрямки, на яких
зосереджена увага науковців кафедри
за цією тематикою – удосконалення
існуючих технологій для підвищення
якості кінцевого продукту, зокрема за
рахунок комбінування різних видів
сушіння; насичення продукту всім
комплексом водорозчинних вітамінів
із прогнозованим вмістом вітамінів у
кінцевому продукті та розроблення
технологій і налагодження промислового виробництва картоплепродуктів
для харчування військових, зокрема

тих, що перебувають у зоні АТО, й технологій напівфабрикатів із зниженим
вмістом крохмалю (не більше 5%) без
втрати смакових якостей для хворих
на цукровий діабет.
Знімальна група скористалася нагодою відзняти процес виготовлення
картопляного напівфабрикату за класичною технологією сушіння у науковій лабораторії кафедри технології
консервування..
Не менш цікавим став екскурс у технології вершкового масла з природними рослинними наповнювачами,
зокрема, порошком моркви. З цією
розробкою наших науковців телеглядачів познайомила доцент кафедри експертизи харчових продуктів Оксана
Вашека. Науковець присвятила цій
тематиці кілька років досліджень,
захистила дисертаційну роботу й
наразі продовжує працювати над розширенням технології. Лабораторний
зразок продукції для знімальної групи
виготовили студенти факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи.
Передача, присвячена розробкам
наших вчених, вийшла в ефірі каналу
UATV 7 травня о 12.45 і 8 травня о
17.00. Також її можна переглянути на
каналі youtube.

ЧЕРГОВИЙ ТРІУМФ
го свистка, який зафіксував заслужену
перемогу «IMS-НУХТ» із рахунком 5-2.
Отже, команда «IMS-НУХТ», здобувши впевнену перемогу, вперше
завоювала надпрестижний трофей –
Кубок України з футзалу серед жіночих
команд.
У складі команди «IMS-НУХТ» наш
університет представляють п’ять студенток Навчально-наукового інституту економіки і управління: Ірина

Бавзенюк, Сніжана Воловенко, Альона
Кирильчук, Анастасія Кліпаченко,
Вікторія Сагайдачна. Зауважмо, що
Ірина Бавзенюк і Анастасія Кліпаченко
стали авторками двох із п’яти переможних голів.
Вітаємо нашу команду із почесним
званням володаря жіночого Кубка
України з футзалу! Щиро бажаємо
нашим чемпіонкам ще багато гучних,
яскравих і незаперечних перемог!
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Добігає завершення весна. Рослини милують око розкішним
зеленим вбранням, сонечко дарує не лише тепло, а й гарний
настрій. У такі дні дуже приємно вітати знайомих і близьких із
днем народження. На їх адресу лунають численні привітання,
щирі побажання добра, злагоди та здоров’я. Редакція
«Променя» приєднується до всіх найкращих слів і бажає всім
ювілярам травня, щоб всі теплі вітання стали реаліями. Сьогодні
ці побажання лунають на адресу:
Дмитра Євгеновича Сінат-Радченка, професора
кафедри теплоенергетики та холодильної техніки
Володимира Юхимовича Мельника, начальника відділу безпеки та охорони
Світлани Антонівни Стахурської, доцента кафедри
менеджменту
Олексія Авеніровича Бутакова, заступника директора
Волинського коледжу НУХТ з адміністративно-господарської роботи

ОБРАЗ РІЗДВА ХРИСТОВОГО
(7 січня)
Народився Бог на санях
В лемківськім містечку Дуклі…
– Б.-І. Антонич
В колибі, де лиш ватра догорала,
Свята Родина стала на нічліг.
Заснув Ісус. Ягнятко біля ніг.
Марія мужу до грудей припала…
Підступна хвища в комин тихо – шмиг! –
От де Марія Немовля сховала!
І налетіла снігова навала –
Ні, Іродових вояків набіг!
Та, Коляди зачувши тони й рими,
Втекли – аж закурилося за ними.
І знов умиті зорі на порі,

ВІТАЄМО!

Валерія Федоровича Кулічкіна, техніка 1 категорії
Студентського центру патріотичного виховання та культурного розвитку
Лариси Валентинівни Ковальової, прибиральниці господарського відділу
Володимира Олексійовича Овчарука, завідувача
кафедри інформатики

ПОЕТИЧНИЙ ТАЛАНТ
У попередньому номері «Променя» була розміщена інформація про вступ
професора кафедри українознавства Наталії Науменко до Національної спілки
письменників України. Згадувалося там і про творчий доробок нашого викладача
– чотири поетичні збірки, остання з яких «Смарагдове місто» побачила світ у
цьому році.
На створення низки поезій Наталію Валентинівну надихнула ікона
«Богородичне дерево». Пропонуємо до уваги читачів кілька поезій мисткині з
цього циклу.
БОГОМАТІР ЖИРОВИЦЬКА
(20 травня)
Затято гналась за Вогнем Вода.
Вогонь не знав, куди йому й подітись, –
Вона була сама несамовитість,
Хоча така весняна й молода.

І над горами вранішня заграва.
Колядок тони тануть угорі…
Та їх і досі береже Свалява.
22.12.2014

Дощем промитий ліс удалині,
І по краях – троянди вогняні, –
І наче у Раю з Дитям Марія.
14.01.2015
БОГОМАТІР ВОЛОДИМИРСЬКА
(6 липня)
Шостого липня 2014 року –
в день Володимирської Божої матері,
якій традиційно моляться за спасіння
від війни та єресі, –
звільнено Слов’янськ.

БОГОМАТІР «БЛАГОДАТНЕ НЕБО»
(19 березня)
У лісі, де березам листя сниться,
Заховано під снігом диво з див:
Там, мов на карті Острова скарбів,
Залишила хрещатий слід синиця.

Не град, не злива, не звізда Полин –
Упала Єресь на терени східні:
«Відкіль, мовляв, у вас недоля й злидні? –
Бо ви не з тих живилися цілин,

Ти руки застудити не боїшся, –
То підняла цей пуховий покрив,
А він із рук Твоїх водою сплив –
І квітеня виходить на узлісся.

Бо ви не там шукали гнізда рідні,
Бо милий вам не тої мови плин, –
Всі д’ нашого царя! Лиш він один
І лиш його слова схиляння гідні!» –

Повившись у блакитні пелюшки,
У пучечку зібрало пелюстки –
Воно Тебе благословити ладне
За те, що, не скорившися вітрам,
Уводиш Ти його у диво-храм –
У Небо, первозданно благодатне.
9.03.2016

І раптом – злива! Нетривалий бій –
І поступивсь Вогонь Воді живій.
Вцілів той храм, і образ там зоріє:

От – дерев’яна церква. Тут би вкритись!
Вогонь зо страху сполохи кида,
Немов перо з жар-птичого гнізда, –
«Хай згину сам – нікому не коритись!»
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Здригнувся град великий Володимир –
Знов образ Богоматері повстав,
І промінь світла в український вимір
З любов’ю та звитягою послав,
І на весь світ Пречиста возгласила:
«Радій, Слов’янськ! – над Єрессю ти – сила!»
9.08.2014
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НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
— по кафедрі автоматизації та інтелектуальних систем керування: доцента (кандидата фізико-математичних наук), доцента 0,25 посади (кандидата технічних наук), асистента;
— по кафедрі безпеки життєдіяльності: доцента 0,5 посади (кандидата
технічних наук);
— по кафедрі біотехнології і мікробіології: доцента (кандидата технічних
наук), доцента (кандидата біологічних
наук);
— по кафедрі біотехнології продуктів
бродіння і виноробства: професора
(доктора технічних наук), асистента;
— по кафедрі біохімії та екологічного контролю: професора (доктора біологічних наук);
— по кафедрі вищої математики:
доцента 2,0 посади (кандидатів фізико-математичних наук);
— по кафедрі експертизи харчових
продуктів: професора 0,25 посади
(доктора сільськогосподарських наук),
асистента 0,5 посади;
— по кафедрі електропостачання і
енергоменеджменту:
завідувача
кафедри (доктора технічних наук),
старшого викладача;
— по кафедрі електротехніки:
доцента (кандидата технічних наук),
старшого викладача;
— по кафедрі загальної і неорганічної хімії: професора (доктора хімічних
наук);
— по кафедрі іноземних мов професійного
спрямування:
старшого
викладача;
— по кафедрі інтегрованих автоматизованих систем управління: доцента
(кандидата технічних наук), асистента;
— по кафедрі інформатики: старшого викладача;
— по кафедрі інформаційних систем: старшого викладача (кандидата
технічних наук), асистента;
— по кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв: доцента 2,0 посади (кандидатів
технічних наук), старшого викладача;
— по кафедрі машинобудування,
стандартизації та сертифікації обладнання: професора (доктора технічних
наук);
— по кафедрі органічної хімії: старшого викладача;
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— по кафедрі процесів і апаратів
харчових виробництв: доцента (кандидата технічних наук);
— по кафедрі теоретичної механіки
та ресурсоощадних технологій: старшого викладача;
— по кафедрі технічної механіки і
пакувальної техніки: доцента 2,0 посади (кандидатів технічних наук), асистента;
— по кафедрі технології жирів і парфумерно-косметичних
продуктів:
професора 0,5 посади (доктора хімічних наук);
— по кафедрі технології зберігання і
переробки зерна: доцента (кандидата
технічних наук);
— по кафедрі технології консервування: старшого викладача 0,75 посади, асистента 0,5 посади;
— по кафедрі технології молока і
молочних продуктів: асистента 0,75
посади;
— по кафедрі технології оздоровчих
продуктів: асистента;
— по кафедрі технології харчування
та ресторанного бізнесу: завідувача
кафедри (кандидата технічних наук),
доцента 5,0 посад (кандидатів технічних наук); старшого викладача (кандидата технічних наук), старшого
викладача (кандидата економічних
наук), асистента (кандидата технічних
наук), асистента 7,5 посад;
— по кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів: доцента 1,25 посади (кандидатів технічних
наук), асистента (кандидата технічних
наук), асистента;
— по кафедрі технології цукру і підготовки води: асистента 0,25 посади;
— по кафедрі технологічного обладнання та комп’ютерних технологій
проектування: доцента (кандидата
технічних наук);
— по кафедрі туристичного та
готельного бізнесу: завідувача кафедри (доктора економічних наук), доцента (кандидата економічних наук),
доцента (кандидата географічних
наук), доцента (кандидата наук з державного управління);
— по кафедрі українознавства: професора (доктора історичних наук),
старшого викладача 0,75 посади (кандидата філологічних наук), асистента
0,25 посади;
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— по кафедрі фізичного виховання:
старшого викладача 0,25 посади
(майстра спорту), старшого викладача, викладача (майстра спорту міжнародного класу);
— по кафедрі хімічної технології та
фізичної і колоїдної хімії: професора
(кандидата хімічних наук);
по Навчально-науковому інституту економіки і управління:
— по кафедрі ділової іноземної
мови та міжнародної комунікації: завідувача кафедри (кандидата педагогічних наук), доцента, старшого викладача, викладача 0,25 посади;
— по кафедрі економіки і права:
доцента (кандидата економічних
наук), старшого викладача 2,0 посади,
асистента 0,5 посади;
— по кафедрі економічної теорії:
доцента (кандидата економічних наук);
— по кафедрі маркетингу: старшого
викладача, асистента 0,25 посади;
— по кафедрі менеджменту та адміністрування: професора 2,0 посади
(докторів економічних наук), доцента
(кандидата економічних наук), старшого викладача (кандидата економічних наук), старшого викладача, асистента 2,0 посади;
— по кафедрі міжнародної економіки: старшого викладача (кандидата
юридичних наук) 0,75 посади;
— по кафедрі управління персоналом та економіки праці: доцента (кандидата економічних наук);
— по кафедрі фінансів: завідувача
кафедри (доктора економічних наук),
асистента (кандидата економічних наук).
Особи, які бажають взяти участь
у конкурсі, подають такі документи: заяву, особовий листок з обліку
кадрів з фотографією, автобіографію, копії документів про вищу
освіту, наукові ступені і вчені звання, список друкованих праць і
винаходів, завірені у встановленому порядку.
Документи надсилати на адресу:
01601, м. Київ-33,
вул. Володимирська, 68
Термін подачі документів на
конкурс – протягом місяця від
дати оголошення конкурсу.
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