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Дорогі жінки!
Вітаю вас із найпре
краснішим веснян
им святом – 8 Бере
Нехай у цей день
зня!
посмішки розквіт
ають на ваших об
на вашу адресу
личчях, і
лунають щирі зіз
нання у любові і
вдячності за вашу
відданості,
турботу, мудрість
і доброту.
Ви – хранительки
вічних сімейних цін
ностей, не лише да
тепло і красу світу
руєте
, але й успішно заво
йовуєте верхівки
фесійної діяльност
про%
і, дивуючи нас, чоло
віків, своїми бага%
тогранними талант
ами і здібностями.
Бажаю вам міцного
здоров'я, щастя, лю
бові.
Нехай у ваших до
мівках завжди пану
ють
мир, злагода і благ
ополуччя!
З повагою, ректор
С. Іванов

Володимир Яровий,
перший проректор:
«Шановні жінки! Щиро і сердечно вітаю вас
із весняним святом – 8 Березня! Від усієї душі
бажаю вам величезного жіночого
щастя, міцного здоров'я,
невичерпної творчої енергії,
добра і впевненості у
своїх силах, розуміння,
кохання та вірності
ваших близьких».

Володимир Криворотько, проректор:
"Любі жінки! Нехай поруч із вами завжди будуть
лише достойні люди, а серед них – чоловік, з яким
не страшні будь%які негоди. Бажаю, щоб кожен
прийдешній день ви зустрічали з посмішкою, з
передчуттям радості, впевненості, і щи%
росердечним спокоєм".

Андрій Чагайда,
проректор:
«Дорогі жінки! Зичу, щоб ваші
домівки ніколи не полишали
радість, злагода і добробут. Не%
хай весна подарує вам ще
більше краси, молодості, здо%
ров`я, чудового настрою й ду%
шевної гармонії! Нехай збува%
ються найзаповітніші мрії!»

Олександр Бессараб, проректор:
«Чарівні наші жінки! Хай знегоди життя
пролітають мимо, а щастя та кохання
залишаються разом із вами. Прийміть
найщиріші побажання миру та спокою у
ваших родинах, щоб сум
ніколи не оволодівав
вашими серцями».
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Сергій Блаженко,
декан факультету інженерної механіки
та пакувальної техніки:
«Весна пробуджує прекрасні мрії
про любов та щастя, вона приходить до
нас із першими повенями та пташиними
зграями. Бажаю вам, дорогі жінки, щоб ваші
весняні мрії збулись всі до одної, повені омина%
ли, а птахи – звили гнізда біля ваших будинків.
Щоб завжди у ваших серцях цвіла весна!»

Степан Дичковський,
декан факультету економіки і менеджменту:
«Дорогі жінки! Бажаю вам здоров'я, но%
вих професійних досягнень і глибокої по%
ваги колег%чоловіків! Нехай приязно
світить вам весняне сонце і зігрівають
веселі усмішки оточуючих вас людей!»

Михайло Масліков,
декан факультету
енергетики і енергоменеджменту:
«Любі жінки! Щиро і сердечно
вітаю вас із найпрекраснішим весня%
ним святом – 8 Березня. Все найсвітліше,
що є у нашому житті – весна, радість, щастя, кохання,
пов'язане з Жінкою – берегинею роду людського.
Бажаю вам міцного здоров'я, великого жіночого щас%
тя, добра, любові. Нехай у вашому домі будуть спокій
та добробут, а ваші серця будуть зігріті теплом та по%
вагою рідних і близьких. Зі святом Весни, вас!»

Віктор Доценко,
декан факультету готельно%ресторанного та
туристичного бізнесу:
«Дорогі жінки! Без вас не було б стільки світла, любові
і тепла. Ви сповнюєте будні яскравими фарбами, спону%
каєте до шляхетних вчинків і добрих справ. Нехай вас
ніколи не оминає турбота чоловіків, а прекрасні почуття
дарують натхнення для нових творчих успіхів і життєвих
перемог. Будьте коханими і кохайте, а ми, чоловіки, роби%
тимемо все, щоб ви почувалися щасливими».
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Олег Шеремет,
декан факультету обліку, фінансів
та підприємницької діяльності:
«Любі жінки! Прийміть мої
сердечні привітання з днем весни,
краси і любові. Бажаю, щоб
ваші очі сяяли тільки від щастя, і
кожна неоціненна частина
тепла, яку ви несете в світ,
поверталася до вас сторицею».

Петро Шиян,
декан факультету бродильних і
цукрових виробництв:
«Вітаю, милі наші жінки, вас із весною! Зичу
вам кохання, теплоти близьких сердець,
душевного комфорту, родинного добробуту
та щирості почуттів. Радійте кожного
дня, несіть тепло та радість в
навколишній світ, адже без
вас він перетворюється на
холодний темний хаос».

Георгій Гончаров,
декан факультету технології м'ясо%молочних та
парфумерно%косметичних продуктів:
«Власниці золотих сердець! Наші незрівняні
жінки! Щиро вітаю вас зі святом Восьмого березня!
Нехай справдяться найзаповітніші
мрії, життя перетвориться на
свято, здоров'я ніколи не
підводить. Бажаю вам бути
завжди юними, красивими,
ніжними та чуйними».

Олександр Шевченко,
декан факультету хлібопекарських і
кондитерських виробництв:
«Милі та чарівні наші жінки! Нехай прекрасні
почуття зігрівають ваші серця і дарують
окрилення для нових успіхів у сфері, якій
ви присвятили свої знання і таланти.
Залишайтеся завжди такими ж
неповторними та загадковими».

промінь

№2, березень (2012), 4 стор.

ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ
23 лютого 2012 року відбулося чергове засідання вченої ради універ
ситету, на якому розглядалися кадрові питання, підсумки зимової екза
менаційної сесії, стан та перспективи розвитку кафедр факультету
енергетики і енергоменеджменту, затвердження тем дисертаційних
робіт аспірантам та здобувачам вченого ступеня прийому 2011 року,
висунення наукової роботи на здобуття Державної премії України в га
лузі науки і техніки за 2012 рік, звіти стипендіатів Кабінету Міністрів Ук
раїни про виконання наукової роботи за період з 1 вересня 2011 року по
28 лютого 2012 року та висунення кандидатур на здобуття стипендій
Кабінету Міністрів України для молодих учених у 2012 році.

Р

озпочалося
засідання
з
привітання присутніх ректором
Сергієм Івановим з Днем захис
ника Вітчизни та традиційного вру
чення відзнак кращим співробітникам
та студентам університету.
Відзнаку "Ветеран НУХТ" отримав
Іван Степанець. Диплом доктора еко
номічних наук ректор вручив Михайлу
Міненку.
Свідоцтва стипендіата Київського
міського голови отримали студенти:
Дмитро Голінський (факультет
обліку, фінансів та підприємницької
діяльності);
Олена Дудкіна (факультет готельно
ресторанного та туристичного бізнесу);
Євген Зінченко (факультет інженер
ної механіки та пакувальної техніки);
Богдан Кльорик (факультет техно
логії оздоровчих продуктів та харчової
експертизи);
Олександр Кронг (факультет авто
матизації та комп'ютерних систем);
Наталія Курятнікова (факультет бро
дильних та цукрових виробництв);
Катерина Ланько (факультет енер
гетики і енергоменеджменту);

ПОСОЛ ТУРКМЕНІСТАНУ:

Напередодні виборів президента
Туркменістану в університеті побу
вав Надзвичайний і Повноважний
посол Туркменістану в Україні Нур
берди Аманмурадов.
Він зустрівся з ректором С. Іва
новим, а також деканом факуль
тету доуніверистетської освіти
В. Кудіною та начальником від
ділу міжнародних інтеграційних
проектів та академічної мобіль
ності Я. Засядько.

Катерина Меркушова (факультет
бродильних та цукрових виробництв);
Марія Самсоненко (факультет біотех
нології та екологічного контролю);
Тетяна Туркова (факультет техно
логії м'ясомолочних та парфумерно
косметичних продуктів);
Данило Хом'як (факультет біотехно
логії та екологічного контролю);
Олександр Щебетюк (факультет
біотехнології та екологічного контролю).
Свідоцтва преміанта Київського
міського голови були вручені студентам:
Сергію Жадану (факультет біотехно
логії та екологічного контролю);
Катерині Захарченко (факультет
енергетики і енергоменеджменту);
Вірі Кулініч (факультет готельноре
сторанного та туристичного бізнесу);
Валерії Нагорній (факультет інженер
ної механіки та пакувальної техніки);
Анні Тарасюк (факультет обліку,
фінансів та підприємницької діяльності);
Олександру Шило (факультет хлібопе
карських і кондитерських виробництв).
За рішенням вченої ради наукова
робота "Інноваційні технології підви
щення ефективності харчових вироб

ництв" була висунута на здобуття Дер
жавної премії України в галузі науки і
техніки за 2012 рік. Крім того, 3 канди
датури серед аспірантів були затвер
джені на здобуття стипендії Кабінету
Міністрів України для молодих учених.
Також вчена рада схвалила модель
мантії магістра, яка була розроблена
за ініціативи ректора університету
Сергія Іванова і у подальшому (після
виготовлення необхідної кількості) бу
де використовуватися для урочистих
заходів, зокрема, вручення дипломів.

Ректор С.Іванов вручає
відзнаку "Ветеран НУХТ"
І. Степанцю

«ТАКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СВІТІ ОДИНИЦІ!»
У ході зустрічі обговорювалися пи
тання розширення подальшої спів
праці, подолання мовних бар'єрів при
навчанні, проведення фахівцями
університету профорієнтаційної ро
боти безпосередньо у Ашгабаді то
що. Посол цікавився успішністю,
умовами навчання, проживання та
дозвілля туркменських студентів.
Ректор розповів про найближчі пла
ни нашого університету – створення
нових, обладнаних надсучасним об
ладнанням навчальних лабораторій:
мініпекарні, мініпивзаводу та ін.; за
початкування англомовного проекту
(з нового навчального року в універ
ситеті розпочинається пілотний про
ект – навчання по магістерській про
грамі за спеціальністю "Екологічний
контроль і аудит" повністю англій
ською мовою) та запропонував про
водити святкування національних
свят Туркменістану на базі універси
тету. Ініціативи колективу нашого на
вчального закладу надзвичайно

зацікавили гостя. Від імені своєї
країни він щиро подякував нашим ви
кладачам та співробітникам за увагу
та піклування, які повсякчасно відчу
вають туркменські студенти у нашому
університеті.
Наприкінці візиту посол зустрівся
безпосередньо зі студентами з Турк
меністану. Закликаючи їх гарно на
вчатися і активніше долучатися до
вивчення української культури, він
зазначив: "У кожній країні є хоча б
один юридичний, медичний, педа
гогічний, політехнічний університет.
А от харчові знайдеш не скрізь. Вам
пощастило – таких навчальних за
кладів, як Національний університет
харчових технологій України у світі
одиниці!".
За рік своєї роботи на посаді посла
Нурберди Аманмурадов побував у на
шому університеті вперше. У подаль
шому він планує зробити такі зустрічі
традиційними.
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Уже понад рік у центрі уваги
суспільства проект нового закону про
вищу освіту. Його активно обговорюють
й критикують, проти нього протестують
і пропонують свої варіанти, а Уряд зби
рає громадські обговорення й влашто
вує консультації. Наприкінці 2011 року у
Верховній Раді України були зареєстро
вані вже три законопроекти. Місяць то
му Прем'єрміністр України М. Азаров
доручив створити робочу групу з до
опрацювання законопроекту. Її очолив
в.о. ректора Національного технічно
го університету України "Київський
політехнічний інститут" Михайло Згу
ровський, до складу робочої групи
увійшли представники провідних
київських університетів, Національної
академії наук, Адміністрації Президен
та, різноманітних громадських і сту
дентських об'єднань та незалежні екс
перти з освітніх питань. Свою роботу
група закінчила 16 лютого, її результа
том став принципово новий документ,
який 21 лютого було обговорено за
участю Прем'єрміністра. Участь у цьо
му обговоренні взяв ректор нашого
університету С. Іванов.

П

ро результати роботи робочої
групи доповів її керівник, Ми
хайло Згуровський: "При роз
робленні нового законопроекту були
враховані інтереси всіх сторін: сту
дентства, викладачів, бізнесу і дер
жави. Робота над законопроектом
здійснювалася на засадах широкого
громадського обговорення пред
ставниками громадськості, студент
ства, організаціями, що репрезенту
ють різні думки. Через Інтернет було
отримано понад 3 тис. пропозицій до
закону, в робочій групі взяли участь
представники понад 30 організацій.
Документ створювався на основі
консолідації трьох законопроектів,
зареєстрованих у Верховній Раді".
За його словами, концептуальні за
сади, що покладені в основу законо
проекту – це розмежування повнова
жень між органами державного уп
равління і ВНЗ. Крім того, законопро
ект передбачає перехід від акреди
тації спеціальності до акредитації на
прямів, галузей та надає можливість
відкриття вишами спеціалізації, вихо
дячи з потреб ринку праці. Також не
залежне оцінювання якості вищої
освіти узгоджене з європейськими і
міжнародними організаціями.
Він додав, що для розвитку універ
ситетської науки і інновацій надавати
муться податкові та митні пільги для
бізнесу в частині його співпраці з
університетською наукою та будуть
уточнені статуси національних і
дослідницьких університетів.
"Ми пропонуємо загальний обсяг
держзамовлення здійснити не менше
51% від випускників шкіл, в розрізі

країни, для того, щоб зняти волюнта
ризм і суб'єктивізм у держзамовленні.
Ми зробили цю процедуру прозорою",
– сказав Михайло Згуровський. Він
додав, що законопроектом забороне
но змінювати плату за навчання про
тягом усього терміну навчання.
"У результаті роботи, яку наша група
провела, ми отримали принципово
новий документ, тому що ми спочатку
хотіли зробити доповнення і зміни до
діючого закону, але, коли наклали
іншу ідеологію, то довелося дійти до
кінця з тією ідеологією, яку ми запро
понували. І тому із 71ї статті законо
проекту Урядового ми змінили 67 ста
тей. Документ увібрав в себе кращі
норми від трьох законопроектів, про
позиції широких кіл громадськості",
підкреслив голова робочої групи.
Прем'єрміністр Микола Азаров за
значив, що законопроект про вищу
освіту надзвичайно важливий для роз
витку країни, і саме тому Уряд
приділяє таку особливу увагу його
розробленню. За його словами, роз
роблення законопроекту відбувалася
максимально виважено, як того вима
гає Президент, із широким обговорен
ням з суспільством: ректорами ВНЗ,
експертами студентами та всіма
зацікавленими. У результаті такого
обговорення і був розроблений кон
солідований документ, який враховує
інтереси всіх сторін.
"Ми повернулися до цього законо
проекту зовсім не через те, що хтось
вийшов на вулицю. Ні. Справа в тому,
що, коли пішла дискусія в суспільстві
щодо концепції цього законопроекту,
нам стало ясно, що закладена кон
цепція, в якій знову повторювалася
адміністративна вертикаль міністер
ства над такою важливою і серйозною
сферою, як освіта, не допустима", –
сказав Микола Азаров.

У свою чергу президент Національ
ного університету "КиєвоМогилянсь
ка академія" Сергій Квіт зазначив, що
вперше в історії України так ретельно і
якісно розробляли законопроект. "Си
туація справді унікальна, коли
Прем'єрміністр передає законопро
ект в руки академічної громади, і ця
громада його опрацьовує, причому
опрацьовує
консенсусно.
Мені
здається, що це дуже хороший при
клад і дуже хороший демократичний
прецедент".
Водночас активісти Громадянського
руху "Відсіч", які під час попередніх
громадських слухань активно протес
тували проти ухвалення закону про
освіту, зазначили, що у новому зако
нопроекті враховані практично всі
пропозиції громадськості. "Це вже
спільний законопроект великої части
ни академічної спільноти, освітян,
науковців, громадських організацій,
експертних, в тому числі студентських,
які протестували", – сказав громадсь
кий активіст Михайло Свистович.
За результатами зустрічі Глава Уря
ду заявив, що Кабінет Міністрів гото
вий внести громадський законопро
ект до Верховної Ради України. Зокре
ма, він доручив Міністерству освіти
взяти за основу "громадський законо
проект" і "професійно опрацювати всі
питання, не змінюючи ідеології та кон
цепції законопроекту".
Він підкреслив, що протягом двох
тижнів робоча група доопрацює зако
нопроект з юридичної точки зору і
далі буде контролювати "відшліфову
вання" документу в Міністерстві освіти.
Прем'єр висловив сподівання, що
до кінця поточної сесії Верховна Ра
да ухвалить закон про вищу освіту з
тим, щоб вже з 1 вересня він набув
чинності.
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ЗВІТУЮТЬ
НАУКОВЦІ
Науковці університету підвели підсумки та
відзвітували у Міністерстві освіти і науки,
молоді та спорту України щодо своєї
діяльності за 2011 рік.
Пропонуємо до уваги читачів основні
позиції цього звіту.
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ПРЕЗЕНТАЦІЯ ОСВІТНІХ ІННОВАЦІЙ
15%17 лютого 2012 року у Національному центрі ділового та культурно%
го співробітництва "Український дім" працювала П'ятнадцята міжнародна
виставка навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні%2012", на якій були
представлені понад 500 навчальних закладів із 25 регіонів України, об%
ласні та міські управління освіти, заклади післядипломної педагогічної
освіти, науково%методичні центри, інноваційні педагогічні технології,
міжнародні і наукові установи, підприємства тощо.

О

ргкомітет виставки запросив
взяти участь у церемонії уро
чистого відкриття ювілейного
заходу ректора нашого університе
ту Сергія Іванова. Також у відкритті
виставки взяли участь: Голова
Комітету Верховної Ради України з
питань науки і освіти Максим Луць
кий, перший заступник міністра
освіти і науки, молоді та спорту Ук
раїни Євген Сулима, президент
Національної академії педагогічних
наук України Василь Кремень, пер
ший віцепрезидент Київської тор
говопромислової палати Людмила
Сізіфова, президент виставкової
компанії "Карше" Олександр Кар
пов, президент групи компаній "Ада
мант", віцепрезидент Українського
союзу промисловців та підприємців
Іван Пєтухов, викладач Київської ду
ховної академії і семінарії, отець
Сильвестр, директор Національного
екологонатуралістичного центру,
директор конкурсу "Інтелеко" в
Україні Володимир Вербицький,
директор компанії "Інтел в Україні"
Володимир Шаров.

Звертаючись до учасників та гос
тей заходу, ректор нашого універси
тету Сергій Іванов привітав їх від імені
майже 30тисячного студентського
колективу нашого навчального за
кладу та побажав плідної роботи
учасникам виставки, а її гостям –
знайти необхідну для правильного
життєвого вибору інформацію.
Експозиція нашого університету
традиційно викликала зацікавленість
у відвідувачів заходу. Наш стенд
відвідали Голова Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти
Максим Луцький, перший заступник
міністра освіти і науки, молоді та
спорту України Євген Сулима, прези
дент Національної академії педа
гогічних наук України Василь Кре
мень, численні представники загаль
ноосвітніх
навчальних
закладів
Київщини, Полтавщини, Харківщини,
Дніпропетровщини.
У рамках виставки відбулося наго
родження переможців фахового Кон
курсу, який проводився Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту Ук
раїни, Національною академією педа

гогічних наук та виставковою фірмою
"КАРШЕ" серед вітчизняних навчаль
них закладів усіх рівнів акредитації.
Фахове журі визначало пере
можців у шести номінаціях. Рішен
ням провідних фахівців Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту Ук
раїни та Національної академії пе
дагогічних наук України наш універ
ситет виборов Золоту медаль у
номінації "Інтеграція української
освіти у європейський і світовий
освітній простір".
Крім того, за багаторічну інно
ваційну педагогічну діяльність по мо
дернізації освіти України наш навчаль
ний заклад вкотре удостоєний звання
"Лідер сучасної освіти" у напрямку
"Вища освіта". Також колектив нашого
університету нагороджений Дипло
мом за високі творчі досягнення в
удосконаленні змісту навчальнови
ховного процесу національної систе
ми освіти України, а ректор Сергій Іва
нов – Подякою за плідну організа
торську і творчу роботу з удоскона
лення навчальновиховного процесу в
національній системі освіти України.

ВИННИЙ ФОРУМ

Доповідає М.Білько
23 лютого в Експоцентрі м. Одеса
була урочисто відкрита XII Міжнарод
на спеціалізована виставка "Вино і
виноробство". Форум відбувся за
наукового патронату нашого універ
ситету, Науководослідного інститу
ту "Магарач", Інституту виноградар
ства і виноробства ім. В.Є.Таїрова.
Основне завдання форуму – налаго
дження співпраці та обмін науковими
надбаннями з метою підняття якості
винного продукту.
На виставці були представленні
лідируючі винні бренди українського
ринку – "Вина Гулієвих", "Шабо",
"Французький бульвар" тощо.

У рамках форуму відбулася низка пре
зентацій та наукова конференція. Викла
дачі та науковці нашого навчального за
кладу М.Білько і А.Тенетка презентували
доповідь "Формування автентичного ро
жевого столового вина Севастопольсь
кого регіону Криму". Послухати виступ
лекторів приїхали студенти факультетів
бродильних і цукрових виробництв та го
тельноресторанного і туристичного
бізнесу нашого університету. Доповідь
викликала зацікавленість аудиторії, наші
викладачі були гостинно запрошенні
співробітником севастопольського вин
заводу відвідати підприємство з метою
продовження співпраці.
Новизною ідеї відзначилася робота
викладачки Одеської національної ака
демії харчових технологій, присвячена
винному туризму. Розповідалося про
всесвітнє об'єднання карти винних турів
"Wine planet", частина якого – "Wine
planet of Ukrain". Проект наразі розроб
ляється з метою популяризації винного
туризму. Заради того, щоб люди за до
помогою карт, які будуть розміщуватися

в мережі Інтернет могли ознайомлю
ватися з винними маршрутами та най
ближчими винними турцентрами.
На високому рівні презентувала се
бе французька компанія з виготовлен
ня обладнання для приготування ігри
стих вин "Valentine". Вона тількино
заявила про себе в Україні.
Одним із найпривабливіших стен
дів, який викликав захоплення у всіх
гостей став стенд "Аматорів", тут
можна було спробувати і придбати
винна приватних виноробів.
Також популярним був стенд, на
якому можна було скуштувати і прид
бати за доступною ціною сидр марки
"Ranetti". Цей напій виготовляється на
кримському заводі "Бахчисарай" за
французькою технологією.
26 лютого виставка припинила свою
роботу. Викладачі та студенти нашого
університету вже зараз розпочинають
підготовку до ХIII конференції "Вино і
виноробство", щоб показати не менш
вдалий результат.
Оксана Скорченко, ГРС13
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ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА
РОБОТА ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
Одним із пріоритетних завдань на
шого колективу є профорієнтаційна
робота серед школярів, випускників
коледжів, ліцеїв, профтехучилищ, у
тому числі й серед випускників на
вчальних закладів III рівнів акреди
тації, які входять до складу навчаль
нонаукового комплексу "Національ
ний університет харчових техно
логій". Співробітники та викладачі на
шого університету активно співпра
цюють із загальноосвітніми навчаль
ними закладами – проводять зустрічі
зі школярами та їх батьками, ор
ганізовують екскурсії на факультети
та кафедри університету, презенту
ють наші здобутки на галузевих вис
тавках, ярмарках, конкурсах тощо.
До активного спілкування з по
тенційними абітурієнтами залучають
ся провідні фахівці усіх факультетів.
У цьому напрямку початок другого
семестру найбільш врожайним був у
факультету технології м'ясомолочних
та парфумернокосметичних про
дуктів. Декан факультету Георгій Гонча
ров та відповідальний за про
форієнтаційну роботу Ігор Страшинсь
кий побували у Технологоекономічно
му коледжі Білоцерківського націо
нального аграрного університету.
Зустрівшись зі студентами коледжу,
вони розповіли про історію нашого
навчального закладу, палітру спе
ціальностей підготовки і, зокрема, на
факультеті технології м'ясомолочних
та парфумернокосметичних про
дуктів, умови вступу, навчання, про
живання та дозвілля, а також відповіли
на численні запитання присутніх. Із
близько 60 цьогорічних випускників
коледжу, які взяли участь у зустрічі,
85% висловили намір продовжити на
вчання у Національному університеті
харчових технологій.
У одному із структурних підрозділів
нашого університету – Львівському
м'ясомолочному технікумі відбулася
зустріч студентів випускових груп, які
отримують диплом молодшого спе
ціаліста зі спеціальностей "Технологія
зберігання, консервування та пере
робки м'яса" та "Технологія зберіган

ня, консервування та переробки мо
лока" із завідуючими кафедр факуль
тету – професором Людмилою Пешук
та доцентом Оленою Грек.
Побували представники факульте
ту і у Полтавському технікумі харчо
вих технологій нашого університету,
де зустрілися з випускниками груп
41Т і 41ТМ.
У ході зустрічей йшлося про про
довження випускниками технікумів
навчання в університеті за освітньо
кваліфікаційним рівнем "бакалавр"
відповідних спеціальностей.
Випускники отримали інформацію
про можливість квотування місць
державного замовлення для випуск
ників технікуму, вимог до вступу,
умов проживання, перспективність
майбутньої професії та подальшого
працевлаштування, організацію на
вчання і відпочинку студентів універ
ситету тощо.
Представник факультету автома
тизації і комп'ютерних систем уні
верситету Ярослав Смітюх побував у
Вінницькому коледжі нашого універ
ситету. Він зустрівся з цьогорічними
випускниками і надав їм докладну
інформацію щодо реалізації принци
пу ступеневої освіти – продовження
навчання в університеті за скороче
ним терміном, можливості здобуття
освітніх
рівнів
"бакалавр"
–
"спеціаліст" – "магістр" та про їх ква
ліфікаційні характеристики, а також
про перспективи працевлаштування
за обраним фахом.
Заочна екскурсія до університету
була цікавою ще й завдяки мульти
медійним презентаціям, застосова
ним під час бесіди як підтвердження
того факту, що навчання на факультеті
здійснюється за новітніми інфор
маційними технологіями.
Профорієнтаційна робота нашого
колективу високо цінується відпо
відними структурами. Нещодавно
Ірпінський міський центр зайнятості
нагородив університет Подякою за ак
тивну участь у профорієнтаційній ро
боті серед учнівської молоді.

У ПОШУКАХ ФАХІВЦІВ
ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
Зважаючи на високий рівень підго
товки фахівців в університеті, багато
компаній та фірм запрошують наших
студентів на літню практику з пер
спективою подальшого працевлаш
тування, а випускників – на роботу.
Нещодавно з такою метою в
університеті побували представни
ки відомої пивоварної компанії
"Славутич" Carlsberg Group. Вони
відвідали факультет інженерної ме
ханіки та пакувальної техніки з ме
тою пошуку майбутніх фахівців для
свого підприємства.
Під час зустрічі зі студентами та ви
кладачами факультету виробничники
представили своє підприємство та
запропонували випускникам після
закінчення навчання пройти стажу
вання на підприємствах "Славутич"
Carlsberg Group із подальшим пра
цевлаштуванням. Гості запевнили, що
випускники нашого навчального за
кладу завжди цінуються як професіо
нали своєї справи. Вони свого часу
також закінчили наш університет і
вважають, що завдяки професійності
та відданості справі своїх викладачів
тепер мають престижну роботу та
можливості кар'єрного зросту.
Під час зустрічі також було пору
шене таке гостре питання, як участь
роботодавців у підготовці майбутніх
спеціалістів.
Нагадаємо, що власник компанії
"Славутич" Carlsberg Group, один із
провідних світових виробників пива
та безалкогольних напоїв. В Україні
заводи компанії працюють в м. За
поріжжі, Києві та Львові. Компанія
представляє такі бренди, як "Славу
тич", "Львівське", "Tuborg", "Балти
ка", "Квас Тарас", "TopTea" тощо.
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ПЕДАГОГ, НАУКОВЕЦЬ, ВОЇН…
"Промінь" продовжує серію публікацій про видатні особистості
університету, ім'я яких носять 22 іменні стипендії, що присвоюються
кращим із кращих студентів.
Сьогоднішня наша розповідь про доктора технічних наук, професора,
двічі лауреата Державної премії України у галузі науки і техніки, завідувача
кафедри теплотехніки протягом 13 років Володимира Дмитровича Попова.

Ц

ього року виповнюється 100 років
від дня народження видатного
науковця і педагога, різносторон
ньої непересічної талановитої особис
тості Володимира Дмитровича Попова.
Народився він 25 липня 1912 р., у
с. Нижні Млини Полтавської області в
сім'ї наукового працівника. У 1930
1933 рр. навчався у Полтавському
технічному інституті м'ясної промис
ловості, у 19331935 рр. – на ме
ханічному факультеті Київського
хімікотехнологічного інституту харчо
вої промисловості (КТІХТ) . У 1935 році
захистив дипломний проект із оцінкою
"видатний". Упродовж 19361937 рр.
працював інженеромпроектантом
Гіпроцукру. У 1936 році – аспірант, у
1937 р. – асистент кафедри ме
ханічного обладнання КТІХТ. 21 верес
ня 1939 р. захистив дисертацію і одер
жав диплом кандидата технічних наук.
Талановита й здібна особистість, він
легко вступив до консерваторії, у якій
навчався по класу вокалу. Та через хво
робу, яка пошкодила голосові зв'язки,
був змушений перевестися на інше
відділення, й закінчив консерваторію
по класу фортепіано. Дмитро Володи
мирович був блискучим піаністом.
Інструмент, яким досі користуються
студенти й викладачі нашого універси
тету, те саме піаніно, що з'являється з
за лаштунків кожного концерту, виби
рав і придбав для нашого навчального
закладу саме Д.В. Попов.
У 1940 р. він був призваний до лав
Червоної армії, служив у 19му окре
мому саперному батальйоні в складі
44ї армії Кримського фронту. У травні
1942 р. був поранений. Після госпіта
лю повернувся в розпорядження шта
бу Інженерних військ Закавказького
фронту, був помічником начальника
відділу кадрів, членом редколегії
стінгазети штабу. Перемогу над фа
шистськими загарбниками зустрів у
званні майора.

Протягом 19451953 рр. працював
доцентом кафедри харчових машин і
апаратів КТІХТ. 19511952 рр. – докто
рант Енергетичного інституту (Москва,
АН СРСР). У 1952 р. захистив док
торську дисертацію "Исследование
теплообмена в утфельных вакуумап
паратах" – перше системне та ком
плексне дослідження теплообміну в
утфельних вакуумапаратах, і з 1954 р.
став професором кафедри процесів та
апаратів харчових виробництв КТІХТ.
У 19561957 рр. очолював кафед
ру промтеплоенергетики, а в 1957
1959 рр. – кафедру спецобладнання. У
1959 – 1965 рр. створив і очолив кафе
дру автоматизації виробничих про
цесів у харчовій промисловості та очо
лював науководослідну лабораторію
автоматизації при кафедрі. З 1965 р. і
до останніх днів життя очолював кафе
дру теоретичної теплотехніки і завіду
вав науководослідною групою ди
наміки теплових процесів.
Володимир Дмитрович створив пер
шу у світі наукову школу тепло і масо
обміну при кристалізації цукрози, яка
здобула широке визнання як на тере
нах СРСР, так і за кордоном. У ній захи
стили дисертацій на здобуття кандида
та технічних наук понад 25 осіб, із яких
3 захистили докторські дисертації.
Розвиток створеного науковцем но
вого напрямку про процеси, автома
тизацію і обладнання харчових вироб
ництв, привів до розв'язання актуаль
них теоретичних та практичних за
вдань створення і удосконалення теп
ло і масообмінного обладнання хар
чової промисловості.
В.Д.Попов опублікував 300 наукових
праць, у тому числі 2 монографії, ра
зом із учнями заявив понад 40 вина
ходів, 10 з яких впроваджено в про
мисловість. Підготував 25 кандидатів і
3 доктори наук, постійно проводив ве
лику громадську, наукову та ор
ганізаційну роботу.
Серед його праць монографії: "Теп
ловий розрахунок утфельних вакуум
апаратів" (1958), "Основы тепло и
массообмена при кристаллизации са
харозы" (1973), підручник (співавтори
В.М. Стабніков, В.М. Лисянський,
Ф.Я.Редько) "Процессы и аппараты
пищевых производств", третє видан
ня якого отримало Держпремію УРСР
у 1979 році – перший у світі підручник
із цієї дисципліни. Практичний резуль
тат наукової роботи – численні впро

вадження у виробництво, головний –
створено перший у світі промисловий
вакуумапарат безперервної дії для
кристалізації цукру; впроваджено у
виробництво нову САР багатокорпус
ної випарної установки, що відкривала
перспективу перетворення цукроза
воду на заводавтомат.
За цикл наукових праць "Промисло
ва кристалізація цукрози" Володимир
Дмитрович отримав Державну премію
України (посмертно).
Він створив та прочитав в нашому
університеті 10 різних курсів лекцій, ор
ганізував перші випуски інженерівтеп
лоенергетиків та інженерів з автомати
зації харчових виробництв. Виховну ро
боту не відділяв від лекційної. Під час
кожної лекції зазначав, що треба вчити,
як треба вчити, і для чого це потрібно,
щоб бути корисним Батьківщині.
Багато років Попов був членом пле
нуму ВАК, членом Президії науково
методичної ради загальної тепло
техніки Мінвузу СРСР, членом комісії з
теплотехніки при відділенні фізико
технічних проблем енергетики Ака
демії наук УРСР.
Діяльність Володимира Дмитровича
Попова відзначена урядовими наго
родами – орденом Трудового Черво
ного Прапора, трьома бойовими, дво
ма трудовими та п'ятьма ювілейними
медалями, шістьма знаками.
Він був різносторонньою і дуже тала
новитою людиною: художник, співак,
скрипаль, піаніст. Його концерти завжди
проходили з великим успіхом. А ще це
була добра, чуйна людина, справжній
друг і взірець для наслідування.
Він вважав, що майбутній інженер по
винен володіти прийомами са
мостійного здобуття нових знань.
"Потрібно вміти вчитися швидко,
раціонально, заощаджуючи час, вико
ристовуючи безмежні резерви людсь
кого мозку та всі його канали інфор
мації: зорову, слухову, моторну пам'ять,
розвиваючи здатність до системного
сприйняття матеріалу у загальному ви
гляді", – говорив В.Д.Попов студентам.
Володимир Дмитрович пішов з життя
у травні 1979 року, у повному розквіті
творчих сил. Йому було лише 67…
М.О.Масліков,
декан факультету енергетики і
енергоменеджменту
М.О. Прядко,
завідувач кафедри теплоенергети
ки та холодильної техніки
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26 лютого у Голосіївському
парку культури і відпочинку
ім. М. Рильського громада Голосіїв%
ського району відсвяткувала
Масляну. Центральне місце у
святкуванні займав наш універси%
тет. Одинадцять факультетів та
Київський коледж ресторанного
господарства нашого навчально%
го закладу підготували насичену і
цікаву програму – національні
страви, якими частували всіх охо%
чих, концертні номери та різно%
манітні конкурси.

промінь

РАЗОМ ВЕСЕЛІШЕ...

Г

остями університету у цей день
стали голова Київської міської
державної адміністрації Олек
сандр Попов, заступник голови
Київської міської державної адмі
ністрації Леонід Новохатько, депу
тат Київради Юрій Дмитрук, голова
Голосіївської районної у місті Києві
адміністрації Олександр Незнал,
начальник управління культури, ту
ризму та охорони культурної спад
щини Голосіївської районної у місті
Києві адміністрації Інна Сінкевич,
численні кияни та гості міста.
Ректор університету Сергій Іва
нов познайомив гостей з кожним
факультетом нашого університету.
Міська та районна влада охоче
спілкувалися з деканами, завідува
чами кафедр та студентами, а та
кож ласували традиційними святко
вими стравами і, звичайно ж, млин
цями з різноманітними начинками.
Голова Київської міської держав
ної адміністрації Олександр Попов
та голова Голосіївської районної у
місті Києві адміністрації Олександр
Незнал привітали гостей свята й
щиро подякували колективу нашого
університету за гостинність й тепло.
Завершилися проводи зими тра
диційним спаленням Дідуха.

Довідка "Променя"
Масляна (Колодій, Масниця, Запусти, Пущення, Сиро
пуст, Сиропусний тиждень, Сирна неділя, Бабське свято,
Загальниця, Ніжкові заговини) – свято на честь весняного
пробудження природи. Це останній, напередодні Великого
посту, тиждень коли можна було справляти весілля. Цей
тиждень також називали Бабським тижнем або попросту
Бабським, а Колодій, відповідно, Бабським святом. Протя
гом цього тижня чоловікам належало слухатися жінок і ви
тримувати їх збиткування.
Свято Масляної характерне лише для України та Білорусі
і сягає своїми коренями ще глибоко дохристиянських
часів. Християнська церква додала Масницю у свій кален
дар, проте свято так і не набуло християнського змісту.
В Україні останній тиждень м'ясниць (Масляний тиж
день) структурно ділився на три основні частини:
зустрічний ("переломний") понеділок, "широкий" четвер
та "прощальна" (чи "шуткова") неділя. Кожна з них мала
свою обрядову специфіку.

Основною обрядовою стравою масляної були варени
ки з сиром, які вживалися з маслом чи сметаною. Також
пригощалися гречаними млинцями, заправленими
смальцем. Ними частували протягом усього тижня. До
сить популярними серед селян були сколотини від мас
ла (маслянка). "Нехай буде і маслянка, аби щоранку!" –
така була приказка.
Масляна вважалася жіночим святом, участь у якому мог
ли взяти чоловіки, які відборгували грошима чи горілкою.
З різноманітними забавами та обрядами завершувався
останній день Масляної. Люди готувалися до найдовшого і
найсуворішого з усіх – Великого посту, а тому казали:
"Масляна, Масляна, яка ти мала – якби ж тебе сім неділь, а
посту – одна". Звідси походить ще одна загальновідома
приказка: "Не завжди котові Масляна".
Крім того, селяни в останній день Масляної традиційно
прогнозували погоду. Вважалося: яка Масляна неділя,
такий і Великдень; якщо сонце сходить вранці, то й ран
ньою видасться весна…
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ЛІРИКА ПРО ДУШУ
Вийшла друком збірка поезій та оповідань співробітниці університету
Галини Павлівни Клименко "Струны души перебирая…"
Блаженный миг прикосновенья
Рассудок утопил в тумане,
И рядом с Вами, будто тень, я.
А сердце? Сердце не обманет.
Поезія…Проза… Слова відомі всім,
так само як усім відоме їх значення –
види художньої словесної творчості,
глибоко своєрідні сфери мистецтва,
які розрізняються формою, змістом і,
навіть, своїм місцем в історії літерату
ри. Ми читаємо прозу, декламуємо
поетичні твори, хвалимо або різко
критикуємо їх і не замислюємося над
тим, скільки емоцій і душевних сил
вклав автор у своє творіння, звідки у
ньому виник той душевний порух, що
запалив божу іскру таланту. Для
більшості з нас письменник чи поет та
й будьяка людина, здатна створити
цілий світ кількома звичними для всіх
словами, – особистість незвична,
таємнича і недосяжна. Але вони жи
вуть, працюють і творять поряд із на
ми, виокремлюючи з сірої буденності
яскраві моменти, змушуючи нас за
мислюватися, співпереживати, міня
тися на краще, зцілюючи душу й роб
лячи наш світ теплішим.
Одна з таких непересічних особис
тостей зовсім поряд – привітно
зустрічає співробітників нашого уні
верситету у відділі кадрів. Це – стар
ший інспектор Галина Павлівна Кли
менко. Оформлюючись чи звільняю
чись з роботи, отримуючи необхідну
довідку чи консультацію, ми й не здо
гадувалися, що вона носить у своєму
серці цілий поетичний світ. За освітою
вчительбіоенергетик, за покликан
ням – цілитель людських душ. Вона
завжди готова поділитися теплом
своєї душі та життєвим досвідом.
Свої перші рядки Галина Павлівна
зримувала у три роки, а вже, навчаю
чись у школі, почала писати вірші.
Емоції, почуття накопичувались у
душі, потребували виходу й лягали на
папері римованими рядками. Її лірика
– про душу і вчинки людини, радість
сердечної прив'язаності, силу добро
го слова, людяність, любов у широко
му смислі цього слова й вірну дружбу.

І ось нарешті вагомий підсумок
тридцятирічної творчості – нещодав
но вийшла з друку збірка поезій Гали
ни Павлівни "Струны души переби
рая…". До книги увійшли двісті десять
віршів та чотири оповідання.
"Мені в житті щастить зустрічати до
брих людей, тому в книзі багато при
свячень. – говорить авторка. – Я вмію
слухати та роблю це із задоволенням.
У моїй збірці зворушлива лірика про
радості любові, що йде з глибин сер
ця, дружбу, силу доброго слова, лю
дяність, душу та її випробування. Пи
шу про вічне, торкаючись до душевних
струн. Я хочу подарувати частину
своєї любові та оптимізму, допомогти
знайти сенс життя. А найкращою на
городою буде, якщо мої вірші допомо
жуть комусь знайти вихід зі складної
ситуації, підтримають на краю прірви,
наділять впевненістю, нададуть сил,
повернуть радість життя".
Для всіх цінителів тонкого поетич
ного слова вихід книги став справжнім
подарунком. Ми щиро вдячні Галині
Павлівні за щедрість, з якою вона
поділилася тим, що пропущене через
душу і серце. Це дуже нелегко, тому
такий дарунок – найцінніший!
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КУБОК З ФУТЗАЛУ
Протягом майже двох тижнів в
університеті тривав турнір із футзалу.
У запеклому протистоянні зійшли
ся команди факультетів технології
м'ясомолочних і парфумернокос
метичних продуктів, хлібопекарських
і кондитерських виробництв, біотех
нології та екологічного контролю, го
тельноресторанного і туристичного
бізнесу, бродильних і цукрових ви
робництв, технології оздоровчих
продуктів і харчової експертизи.
Зрештою переможці були визна
чені. У змаганнях перемогла коман
да факультету бродильних і цукро
вих виробництв, другими стали фут
болісти факультету технології оздо
ровчих продуктів і харчової експер
тизи, третє місце у команди факуль
тету хлібопекарських і кондитерсь
ких виробництв.

ТУРНІР З БОУЛІНГУ
В університеті за ініціативи студрад
факультетів бродильних і цукрових
виробництв й хлібопекарських і
кондитерських виробництв вдруге
відбувся турнір з боулінгу.
Боротьба була запеклою й трива
лою.Перемогу буквально вирвала
команда факультету інженерної ме
ханіки та пакувальної техніки, дру
гою стала команда факультету бро
дильних і цукрових виробництв, а
третє місце посіла команда факуль
тету хлібопекарських і кондитерсь
ких виробництв.
Усі команди отримали заохочу
вальні призи – статуетки, дипломи й
солодощі, а переможцям вручили
ще й кубки.
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