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ЗАСІДАННЯ ВЧЕНОЇ РАДИ

Шановні
викладачі,
співробітники,
студенти!
Сердечно вітаю вас із
найпрекраснішим весняним святом
– Днем Воскресіння Христового.
Великдень втілює у собі радість
весняного оновлення, укріплює
віру у вічні людські цінності – мир,
добро, справедливість. У цей
світлий день серця сповнюються
особливою радістю и любов’ю до
ближніх, добрими надіями і щирим
бажанням творити добрі справи.
Свято об’єднує мільйони людей в
усьому світі, всіх, хто розділяє
неминущі цінності православ’я, з
повагою ставиться до його історії і
культурного спадку.
Нехай же День Святого
Великодня принесе вам і вашим
близьким благополуччя,
взаєморозуміння і весняне
відродження, надасть сил для нових
звершень в ім’я розквіту нашої
України!
З повагою,
Ректор
С. Іванов
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29 березня відбулося чергове засідання вченої ради університету.
Розпочалося воно зі сумної звістки –
пішов із життя викладач нашого
навчального закладу, професор,
доктор технічних наук, лауреат
Державної премії України і галузі
науки і техніки Віталій Афанасійович
Домарецький. Вчена рада вшанувала
пам’ять колеги хвилиною мовчання.
Та життя не стоїть на місці, і робота
вченої ради продовжилася традиційним врученням ректором університету Сергієм Івановим відзнак кращим
співробітникам і студентам, дипломів
доктора наук, атестатів професора:
– Нагрудним знаком «Ветеран НУХТ»
була відзначена завідувач сектору
науково-технічної бібліотеки університету Тетяна Магда;
– Почесно грамотою за плідну працю
та з нагоди ювілею нагороджений
начальник господарського відділу
Віктор Федоров;
– Диплом доктора технічних наук вручений завідувачу кафедри машинобудування, стандартизації та сертифікації обладнання Євгену Стефану;
– Атестат професора отримав завідувач кафедри технології цукру і підготовки води Володимир Логвин;
– Грамоту переможця II етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» було
вручено Інзі Денисюк;
– Гр а м о т у у ч а с н и к а І І е т а п у
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент» отримав Роман Семенишин;
– Дипломом III ступеня нагороджена
переможниця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт (освітньокваліфікаційний рівень «магістр»)
Ольга Заєць;
– Дипломом II ступеня нагороджена
переможниця Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
за напрямом «Менеджмент» Ольга
Пономаренко.

Також ректор презентував членам вченої ради Гран-прі, яким
наш університет був нагороджений
29 березня за інноваційний розвиток освіти та сучасні педагогічні
технології.
Далі робота вченої ради тривала
відповідно до порядку денного:
розглядалися кадрові питання, звіт
директора Полтавського технікуму
харчових технологій нашого університету Анатолія Палаша, стан і перспективи розвитку кафедр факультету інженерної механіки та пакувальної техніки, висунення кандидатур до Національної академії наук
України, план заходів університету
щодо залучення до навчального
процесу фахівців провідних компаній у сфері інформаційних технологій та структурні зміни.

Ректор С.Іванов вручає
відзнаку "Ветеран НУХТ"
Тетяні Магді
З питань порядку денного виступили та у обговореннях взяли
участь: ректор університету Сергій
Іванов, перший проректор Воло димир Яровий, декани факультетів –
інженерної механіки та пакувальної
техніки Сергій Блаженко, технології
м’ясо-молочних та парфумернокосметичних
продуктів
Георгій
Гончаров, завідувачі кафедр – органічної хімії Сергій Шульга, електротехніки Олександр Мазуренко, обліку і аудиту Леонід Чернелевський.
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НАУКОВА ІНТЕГРАЦІЯ

7 квітня наш навчальний заклад гостинно приймав майбутніх абітурієнтів
та їх батьків, які завітали до університету на День відкритих дверей.
Цього дня у внутрішньому дворі було
людно і весело – кожний факультет
підготував для гостей цікаву експозицію – фото та фільми зі студентського
життя, презентаційні матеріали напрямів та спеціальностей підготовки, підручники, наукові розробки, зразки
продукції, виготовленої за інноваційними технологіями, розробленими
науковцями, студентами та випускниками нашого університету, а також
святкове частування. Студенти пода-

рували запальну концертну програму,
а викладацькі колективи факультетів –
змістовні й цікаві екскурсії по кафедрах
та навчальних лабораторіях.
Декани факультетів, завідувачі
кафедр та співробітники приймальної
комісії надали роз’яснення стосовно
умов навчання, проживання, студентської наукової роботи, дозвілля, а
також правил вступу у 2012 році.
Активно поспілкувався з гостями університету, а їх завітало цього дня близько 300 з Волинської, Дніпропетровської,
Сумської, Херсонської, Київської областей та Києва, ректор нашого навчального закладу Сергій Іванов.

ОЦІНКА РОБОТОДАВЦІВ – «ВІДМІННО»!
Журнал «Деньги» оприлюднив рейтинг вищих навчальних закладів-2012,
випускники яких найбільш затребувані
роботодавцями. Це єдиний в Україні
рейтинг, місця у якому визначаються
готовністю брати випускників того чи
іншого навчального закладу на роботу
відразу після його закінчення.
«Зарплатний» рейтинг ВНЗ розраховується і публікується журналом з
2007 року. При його складенні готуються п’ять списків вищих навчальних
закладів, які випускають спеціалістів у
економічній сфері, юриспруденції,
гуманітарних науках, технічних та
будівельних спеціальностях. Далі
списки розсилаються провідним
роботодавцям країни, які наймають
таких фахівців, і вони розставляють
оцінки від «0» до «10» навпроти кожного навчального закладу. При цьому «0»
означає «Випускника цього ВНЗ я б не
взяв на роботу», а «10» – «Узяв би і,
можливо, на вищу заробітну плату, ніж
середня зарплатня для молодого спеціаліста». Залежно від набраної суми
балів навчальні заклади і отримали
своє місце у рейтингу з тієї чи іншої
спеціальності.

Цього року оцінку випускникам давали провідні українські компанії-роботодавці, у тому числі дочірні компанії міжнародних корпорацій – WorldStaff,
Hudson, Promodo, Атлантик Групп,
Агротрейд, ПУМБ, Nemiroff, Ниссан
Мотор Украина, СarlsbergUkraine,
УкрСиббанк, Google, МТС Україна,
Київстар, холдинг Nemiroff тощо.
Відбір був досить жорстким – після підрахунку виставлених ними балів у кожному із п’яти списків залишилося не
більше 25 навчальних закладів.
На думку керівництва переважної
більшості компаній у нашому університеті високий рівень підготовки за
технічними та економічними спеціальностями. Тому Національний університет харчових технологій увійшов
одразу до двох рейтингів.
Сценарій для старту успішної кар’єри
залишається незмінним – вступити до
престижного, перспективного вищого
навчального закладу, де на старших
курсах надають можливість для стажування за обраним фахом. Позиції нашого університету у рейтингах роботодавців свідчать – наш навчальний заклад
повністю відповідає цим вимогам.

20 березня 2012 року ректор
нашого університету Сергій Іванов
зустрівся з партнерами нашого
навчального закладу по проекту
PRORES, який виконується у рамках
7 Рамкової програми – делегацією
Щецiнського університету (Польща)
у складі доцентів Юрія Білана і
Ярослава Карпиці та представником
Вільнюського університету (Литва),
професором Вірджинією Юренієні.
Від нашого університету на зустрічі
також були присутні проректор з
наукової роботи Тетяна Мостенська
та начальник відділу міжнародних
інтеграційних проектів та академічної мобільності Ярослав Засядько.
У ході зустрічі ректор Сергій Іванов
наголосив на виключному значенні
проекту PRORES для нашого університету, адже він відкриває шлях до
всебічної інтеграції вчених нашого
університету у Європейський освітній простір.
Результатом зустрічі стало підписання угоди про співпрацю між
нашим та Щецінським університетами. Підсумовуючи, ректор нашого
навчального закладу зазначив, що
підписання такої угоди про співпрацю – давно назрілий крок, оскільки
виконання проекту PRORES наочно
продемонструвало
величезний
науковий потенціал наших двох
колективів. Ярослав Карпиця підтвердив перспективність співпраці
та змалював основні етапи виконання роботи за проектом PRORES.
Нагадаємо, що з 1-го вересня
2011 року факультет економіки і
менеджменту нашого університету
розпочав працювати над міжнародним науковим проектом PRORES
(Pro-eco logicalrestructuringforjob)
Сьомої рамкової програми Європейського союзу підтримки навчання
та розвитку кар'єри дослідників
(Марії Кюрі). Проект розрахований
на 4 роки і виконується спільно зі
Щецінським університетом (Польща), Вільнюським університетом
(Литва) та Інститутом світової економіки і міжнародних відносин НАН
України (м. Київ).
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ЗАВЖДИ НА ВІСТРІ ПРОГРЕСУ
Наприкінці березня в нашому університеті працювала Міжнародна
науково-технічна
конференція
«Технічні науки: стан, досягнення і
перспективи розвитку м’ясної, олієжирової та молочної галузей», організована факультетом технології м’ясомолочних та парфумерно-косметичних продуктів нашого університету.
Участь у форумі взяли понад 100
науковців й аспірантів, які мають завершені експериментальні дослідження
або впровадження у виробництво, а
також спеціалістів галузі, які активно
займаються
науково-практичною
діяльністю з Києва, Полтави, Харкова,
Тернополя, Сум, Львова, Одеси,
Донецька, Білої Церкви, Сімферополя,
Могильова (Республіка Білорусь),
Познані (Польща), Пловдіва (Болгарія).
Конференція вела роботу у трьох
секціях: «Технології м’ясної промисловості» (голова секції – провідний
фахівець галузі, завідувач кафедри
технології м’яса і м’ясних продуктів
нашого університету Людмила Пешук), «Технології молочної промисловості» (очолювала роботу секції – завідувач кафедри технології молока і
молочних продуктів Олена Грек) й
«Технології олієжирової та парфумерно-косметичної промисловості» (голова секції – визнаний фахівець, завідувач кафедри жирів і парфумерно-косметичних продуктів нашого університету Валерій Манк).
Завершилася конференція круглим
столом, на якому були підведені підсумки її роботи.
Одночасно із вищезгаданим форумом, наш університет приймав учасників VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Управління сучасним
підприємством», участь у якій взяли
представники урядових структур,
науковці та викладачі вищих навчальних закладів, а також виробничники з
України, Білорусі, Польщі, Литви.
На пленарному засіданні виступили:
заступник міністра аграрної політики
та продовольства України Сергій
Мельник, заступник директора Інституту системних досліджень в агропромисловому комплексі Національної
академії наук Білорусі Анатолій Сайганов, проректор з наукової роботи
нашого університету Тетяна Мостен-
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ська, провідний науковий співробітник
Інституту економіки та прогнозування
Національної академії наук України
Дмитро Крисанов, науковці з інших
країн – Олександр Казакевич (Білорусь),
Вірджинія Юренієні (Литва), Юрій
Білан та Ярослав Карпиця (Польща), а
також фахівці кафедри менеджменту
нашого університету.
Обговорювалися питання розвитку
ринку продовольства в Україні, ресурсне забезпечення підприємств харчової промисловості Республіки Білорусь,
пріоритети розвитку харчової промисловості України в умовах зростання глобалізаційних процесів, вплив таких процесів на функціонування та розвиток
підприємств, розвиток малих форм
господарювання в сільському господарстві, проблеми розвитку вищої освіти Литви, Польщі та України тощо.
Далі робота конференції продовжилася у секціях: «Системний підхід до
управління підприємством», «Процесний підхід до управління підприємством», «Цільовий підхід до управління
підприємством», «Методичний підхід
до удосконалення технологій оперативного управління підприємством»,
«Інноваційні технології управління підприємством» та «Мотиваційний механізм управління підприємством».
Також у рамках конференції відбувся круглий стіл «Формування системи
ефективного управління підприємствами харчової промисловості».
Традиційно навесні у нашому навчальному закладі відбувся черговий
міжнародний форум цукровиків – до
нашого навчального закладу з’їхалися
провідні фахівці галузі зі всієї України,
щоб узяти участь у Міжнародній науково-технічній конференції «Цукробурякове виробництво в умовах реформування національної економіки».
Як завжди, у дні форуму, у холі головного корпусу університету працювала
виставка, на якій наукові установи та
підприємства презентували свої здобутки, нові технології, зразки обладнання та продукції. Роботу виставки
відкрили ректор нашого університету
Сергій Іванов та голова правління
Національної асоціації цукровиків
України «Укрцукор» Микола Ярчук.
Далі учасники конференції обговорювали результати роботи галузі за

минулий рік, розмірковували про підвищення ефективності захисту посівів
цукрових буряків від шкідників і хвороб, забезпечення підприємств відповідними фахівцями, удосконалення
технологічних процесів, ділилися
досвідом впровадження нових технологій та обладнання тощо. Участь у
роботі форуму взяв директор Департаменту продовольства Мінагрополітики України Олександр Куць.
Загалом програмою форуму було
передбачено виступи близько 60
доповідачів, а також круглий стіл, присвячений альтернативним видам
палива в цукробуряковому виробництві, участь у якому взяли керівники
цукрових компаній, співробітники
Міністерства аграрної політики і продовольства України, Національної
академії аграрних наук України, керівники та спеціалісти Національної асоціації цукровиків України, Українського науково-дослідного інституту
цукрової промисловості, Інституту
біоенергетичних культур і цукрових
буряків Національної академії аграрних наук України, представники фірм,
які працюють у цукровій галузі тощо.
До уваги присутніх були запропоновані виступи: голови правління
Націо нальної асоціації цукровиків
України «Укрцукор» Миколи Ярчука,
директора Інституту біоенерегетичних культур і цукрових буряків
Миколи Роїка, засновників американської компанії NEW ENERGI INOWATION Анатолія Сто рож ка, Девіда
Нейсінга та Майкла Девоса, директора WiedemannPolskaPojekt Олександра Останевича, доцента кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства нашого університету Петра
Бойка, заступника генерального
директора ПрАТ «Продовольча компанія «Поділля» Валентина Панчука,
генерального директора ТОВ «І.С.К.
Інжиніринг» Юрія Зайця, наукового
співробітника Національного наукового центру Інституту аграрної економіки Марії Коденської.
З матеріалами конференцій
можна ознайомитися на сайті
нашого університету, на вкладці
«Актуально – Матеріали конференцій, які відбулися в нашому
університеті у 2012 році».
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НАУКОВИЙ ОЛІМП
Традиційно березень – місяць підведення підсумків Всеукраїнський
студентських олімпіад та Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт.
Молоді науковці нашого університету брали участь у фінальних етапах цих заходів
і продемонстрували високий рівень своєї підготовки, ставши переможцями та
призерами цілої низки наукових студентських форумів.
У Луцькому національному технічному університеті відбувся ІІ етап
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Фінансовий менеджмент», участь у якому взяли 67 учасників з 36 вищих навчальних закладів
України.
Наш університет представляли студенти п’ятого курсу факультету економіки і менеджменту спеціальності
«Менеджмент організацій і адміністрування» Оксана Занозовська та
Роман Семенишин.
Протягом трьох годин учасники
олімпіади виконали 20 тестових завдань та вісім задач з дисципліни
«Фінансовий менеджмент».
За підсумками виконаних завдань
наша студентка Оксана Занозовська
виборола третє місце і була нагороджена дипломом III ступеня.
У Харківському національному економічному університеті відбулася підсумкова науково-практична конференція Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом
«Менеджмент». Участь у ній взяли 17
студентів, відібрані оргкомітетом із 46
учасників із вищих навчальних закладів України, де викладається менеджмент, і серед них студентка факультету економіки і менеджменту нашого
університету Ольга Пономаренко, яка
презентувала доповідь «Механізм
впровадження систем підтримки
прийняття управлінських рішень на
підприємстві».
Доповідь нашої студентки була високо оцінена журі конкурсу, і у підсумку
вона виборола друге місце і була нагороджена Дипломом II ступеню.
У м. Дніпропетровськ на базі Українського державного хіміко-технологічного університету відбулася підсумкова науково-практична конференція
ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом
«Хімічні технології».
Загалом до участі у конференції
було відібрано 40 робіт із 20 вищих
навчальних закладів України.
Наш університет у ІІ турі представляли студенти кафедри біотехнології і
мікробіології, магістранти Марія
Шулякова та Данило Хом’як (автори
роботи «Підвищення рентабельності
виробництва біодизелю біоконверсією гліцерину у мікробні поверхневоактивні речовини», керівник – завідувач кафедри біотехнології і мікробіології Тетяна Пирог); та студентка 3-го

курсу Антоніна Попова (автор роботи
«Дослідження впливу електромагнітного поля НВЧ на процес окислення
крохмалю», керівник – завідувач кафедри фізичної і колоїдної хімії Олена
Грабовська).
Робота Марії Шулякової та Данила
Хом’яка була нагороджена дипломом І
ступеня, а Антоніни Попової – дипломом ІІ ступеня.
На базі Львівського інституту економіки і туризму відбулась підсумкова
студентська науково-практична конференція ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напряму «Готельно-ресторанна справа».
Рішенням галузевої конкурсної комісії до участі у підсумковій науковопрактичній конференції були запрошені 13 студентів із 10 вищих навчальних закладів України і серед них студентки факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу нашого навчального закладу Юлія Мирошник та Маріанна Маршаленко.
Робота Юлії Мирошник «Удосконалення технології булочних виробів підвищеної харчової цінності для закладів ресторанного господарства»
(науковий керівник – завідувач кафедри технології харчування та ресторанного бізнесу Віктор Доценко) зайняла
друге місце і була нагороджена дипломом ІІ ступеню.
На базі нашого університету відбувся II етап Всеукраїнської студентської
олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв», участь у якому взяли близько
30 студентів із 15 вищих навчальних
закладів України.
Роботи конкурсантів оцінювало
компетентне журі, до складу якого
увійшли фахівці з Києва, Донецька,
Харкова, Львова, Тернополя, Одеси.
Його рішенням переможцем олімпіади став студент нашого університету
Микола Осадчук (Диплом I ступеня).
Почесними грамотами за краще
висвітлення технічних рішень технологічного обладнання харчових виробництв були нагороджені 16 студентів,
серед них студенти нашого навчального закладу Дмитро Мерзляк та
Олександр Люлька.
Крім того, у рамках II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
відбулися конкурси дипломних проектів. Перевіривши дипломні проекти,
журі визначило переможців: серед
проектів освітньо-кваліфікаційних рів-

нів «бакалавр» та «спеціаліст» 1 місце
вибороли дипломні проекти наших
студентів Олександра Люльки та
Сергія Глущенка відповідно;
серед
проектів освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» науково-практичного
спрямування 2 місце виборов проект
студента нашого університету Євгена
Бухальського.
У Вищому навчальному закладі
Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбувся ІІ
етап Всеукраїнського наукового конкурсу з групи спеціальностей «Маркетинг та управління персоналом і економіка праці».
На конференцію було запрошено
71 студента з вищих навчальних
закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації з
усіх регіонів України, наукові роботи
яких за рішенням Галузевої конкурсної комісії визнано кращими зпоміж 238 робіт, представлених для
участі у ІІ турі Конкурсу.
На підсумковій науково-практичній
конференції за напрямом «Маркетинг» виступило 36 студентів із 22
вищих навчальних закладів. Наш університет представляли студенти V
курсу факультету обліку, фінансів та
підприємницької діяльності Ірина
Савенко з роботою «Застосування
засобів інтегрованих маркетингових
комунікацій при роздрібній торгівлі»
(науковий керівник – доцент кафедри
маркетингу Наталія Соломянюк) та
Ірина Фещенко з роботою «Дослідження конкурентоспроможності підприємств за методикою Ж.Ж.Ламбена»
(науковий керівник – доцент кафедри
маркетингу Тетяна Бєлова). Наші дівчата продемонстрували високий
рівень опанування маркетингових
дисциплін, уміння блискуче презентувати результати своєї роботи і, у підсумку, обидві наші фіналістки стали
переможцями Конкурсу: Ірина Савенко посіла ІІ місце, а Ірина Фещенко –
ІІІ місце.
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ВСЕ ЛИШЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ…
Минуло трохи більше року з моменту створення у структурі
нашого університету факультету готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу. Як пройшов для колективу факультету
цей рік становлення, про досягнення та плани на майбутнє
нам розповіли декан факультету Віктор Доценко та його
заступники Наталія Бондар і Олена Сидорченко.
акультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу
був остаточно сформований у
нинішньому складі відповідно до наказу ректора університету (№ 48 від 21
березня 2011 року) в результаті реорганізації факультету технології оздоровчих продуктів та готельно-ресторанної справи. Нині у складі факультету функціонують дві випускові кафедри
– технології харчування та ресторанного бізнесу й туристичного та готельного бізнесу і дві загальноосвітні кафедри
– безпеки життєдіяльності та іноземних
мов професійного спрямування.
Науково-педагогічний
колектив
факультету, а це 4 докторів наук, професорів, 22 кандидати наук, доценти
та 32 викладачі, форми та методика
навчання, фундаментальні та спеціалізовані дисципліни дають глибоку
всебічну підготовку, можливість розкрити потенціал кожного студента.
Наразі на факультеті навчається 969
студентів – 780 на денній та 189 на
заочній формах навчання.
Кафедра технології харчування та
ресторанного бізнесу є випусковою зі
спеціальностей «Харчові технології» та
«Готельно-ресторанна справа». Вона –
дійсний член Асоціації готельних об'єднань міст України та Асоціації закладів
ресторанного господарства України.
Науковці кафедри плідно працюють
у напрямку розроблення та вдосконалення технологій виробництва і управління якістю та безпекою продукції, а
також послуг готельно-ресторанного
господарства. Метою наукової діяльності кафедри є розширення асортименту, покращення якості та підвищення конкурентної здатності харчової продукції, яка домінує на вітчизняному ринку та користується попитом
як в Україні, так і за її межами.

Ф
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Співробітники випускової кафедри
технології харчування та ресторанного
бізнесу підтримують зв'язки з провідними навчальними закладами Росії,
Польщі, Туреччини з метою гармонізації навчальних планів і програм основних навчальних дисциплін і удосконалення практичної підготовки фахівців.
Кафедра активно співпрацює з
навчальними закладами ІІІ-ІV рівнів
акредитації (Харківський державний
університет харчування і торгівлі,
Донецький державний університет
економіки і торгівлі, Відкритий міжнародний університет розвитку людини
"Україна" тощо).
Випускова кафедра має комп'ютерний клас, оснащений 25 сучасними
комп'ютерами.
За облаштуванням та комплектацією навчальна лабораторія технологій
продукції ресторанного господарства
повністю відповідає вимогам часу. До
її складу входять різні за принципом
дії електроплити, найсучасніший
пароконвектомат, вистійна шафа та
шафа шокової заморозки, яким комплектуються ресторани та кафе,
млинниця, електросковорода, електром'ясорубка, електрокавоварка,
тістомісильна машина, холодильники, морозильна камера та ін.
Науково-дослідну роботу студенти
здійснюють у новій лабораторії, відремонтованій та укомплектованій за
сучасними вимогами меблями, приладами, посудом тощо.
Ефективно проводяться лабораторні та практичні заняття на базі
лабораторій Центру оцінки якості
сировини та готової продукції, які
укомплектовані найсучаснішими приладами та установками.
Лабораторні та практичні заняття з
технології та організації готельного

обслуговування проводяться на базі
розташованого на території університету готелю на 30 місць.
Кафедра готельного і туристичного
бізнесу є випусковою за спеціальністю «Туризм».
Фахівцями кафедри вперше на
теренах України розроблена програма підготовки за спеціалізацію «винний туризм». Отримавши відповідну
спеціалізовану освіту, фахівці з винного туризму можуть працювати у маркетингових службах виноробних та
виноторгових компаній, здійснювати
туристично-екскурсійну та атракційну
діяльність, організовувати винні колекції ресторанів, барів, інших закладів ресторанного господарства, розробляти програми і проекти регіонального розвитку винного туризму.
Діяльність організатора туризму в
умовах ринкової економіки, перш за
все, передбачає господарську самостійність, яка забезпечує вільне та
ефективне прийняття рішень, орієнтування фірми або її підрозділів на попит
та потреби ринку, запити конкретних
споживачів і організацію виробництва
тих видів послуг, які можуть принести
фірмі прибуток. Тому в підготовці бакалаврів з туризму, в тому числі спеціалізації «винний туризм», використовують принципово нові моделі організації і донесення знань, які базуються на
інформаційно-комунікативних технологіях, а саме розв’язанні бізнесзадач, тематичних кейсах, створенні
електронних портфоліо винних регіонів, країн, маршрутів, методі написання проектів та бізнес-планів.
Розвинена інфраструктура, сучасне
обладнання аудиторій, лабораторій,
інформаційна база, достатній бібліотечний фонд з електронним каталогом,
електронними підручниками, навчаль-
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но-методичним забезпеченням дисциплін, комп’ютерною мережею, доступом до Інтернету сприяють високій
якості навчання студентів факультету.
Для набуття практичного досвіду зі
студентами проводяться майстеркласи відомих шеф-кухарів України та
світу з кулінарного та кондитерського
мистецтва, виїзні заняття у готельноресторанних комплексах “Прем’єр
Палац”, “Президент-готель”, “Україна”,
“Дніпро”, “Київ”, “Салют” та інших. У
цих же та багатьох інших відомих
закладах студенти проходять виробничу практику та стажування.
Студенти мають можливість працювати у наукових гуртках під керівництвом досвідчених викладачів факультету над розв'язанням актуальних проблем технології харчування, туристичного бізнесу та готельно-ресторанного господарства. Зокрема, розробляти нові технології приготування страв
збалансованих за своїми хімічними
показниками, досліджувати їх фізикохімічні властивості та показники якості.
На факультеті навчання студентів
здійснюється як за традиційними
методиками, включаючи лекції, семінарські і лабораторні заняття, так і з
використанням новітніх форм навчання: дискусій, ділових ігор, самостійних
завдань. Під час навчального процесу
відбувається заохочення і стимулювання пізнавальної діяльності студентів, шляхом участі у конкурсах, олімпіадах, конференціях, відвідування
закладів ресторанного господарства,
з метою спостереження і дослідження
виробничого процесу. Для самостійної роботи студентів викладачами
факультету розроблено комплекс
творчих та ситуаційних завдань.
У навчальному процесі факультету
активно використовується інформаційно-правова система, яка ґрунтується на державних стандартах сфери
ресторанного господарства, що
дозволяє постійно контролювати процес викладання дисциплін і відповідне
оновлення матеріалу. Викладачі факультету постійно працюють над
розробленням і удосконаленням методичного інструментарію дисциплін
фахового спрямування.
За останні роки викладачами
факультету підготовлено та видано на
паперових і електронних носіях близько 100 методичних розробок та
навчальних посібників.

Для отримання практичних навичок
студенти факультету проходять практику в кращих готельних комплексах,
на підприємствах ресторанного господарства м. Києва, містах Автономної Республіки Крим. У контексті
Болонського процесу на шляху зближення зі стандартами європейської
освіти створено умови для проходження практики студентами та стажування за кордоном.
Уже доброю традицією стали подорожі цікавими куточками нашої країни
та закордону з метою встановлення
професійних зв’язків туристичного
профілю та обміну досвідом. Студенти
мають можливість помандрувати до
Львова, Одеси, Умані, Кам’янцяПодільського, познайомитися з культурою Туреччини та Угорщини, беручи
участь у туристичних фестивалях та
конференціях, обмінятися творчими
ідеями з ровесниками за кордоном.
На факультеті традиційно проводяться зустрічі з відомими фахівцями
готельно-туристичного бізнесу та
майбутніми роботодавцями, на яких
студенти мають нагоду поспілкуватися в неформальній обстановці, дізнатись про секрети професійної майстерності, інноваційні технології в
туристичному сервісі.
Велика увага на факультеті приділяється вивченню іноземних мов професійного спрямування. Студенти вивчають три іноземні мови – англійську,
німецьку, французьку.
Бездоганна вища освіта є гарантом
вдалого працевлаштування випускників, тому всі зусилля працівників
факультету направлені на підготовку
висококваліфікованих фахівців
Велику увагу факультет приділяє
профорієнтаційній роботі. З викладачами факультету закріплені 30
навчальних закладів не лише м. Києва,
а й інших міст України. Викладачі регулярно відвідують підшефні навчальні
заклади, спілкуються з адміністрацією,
учнями та батьками, надають інформацію про спеціальності університету та
факультету зокрема.
На факультеті активно працює студентське самоврядування, яке здійснює свою роботу на рівні курсу, академічної групи, гуртожитку. Робота в
студентській раді формує лідерські
якості, почуття відповідальності, дає
можливість реалізувати свої можливості. Рада студентського самовряду-

вання спільно з адміністрацією і профкомом бере активну участь у розподілі місць для поселення в гуртожитки
університету, представники органів
студентського самоврядування є членами стипендіальних комісій. Органи
студентського самоврядування тісно
співпрацюють із студентським профкомом у справах правового та соціального захисту студентів.
На факультеті працює самостійний
підрозділ студентського самоврядування – студентська рада гуртожитку, яка
створена з метою підтримання порядку
в гуртожитках та на території університету, а також підтримання та забезпечення дисципліни в гуртожитках.
Студентською радою самоврядування і, зокрема, благодійним сектором започаткована благодійна акція
„Твори добро на благо дітям” – колектив факультету опікується дитячим
будинок ім. Городецького в м. Ворзелі
(передаються речі, книжки, канцтовари, іграшки, ліки).
Організаційно-виховна робота – це,
в першу чергу, робота куратора академічної групи. На факультеті навчається 9 груп першокурсників та 8 груп
студентів другого курсу. Саме до цих
студентів прикута пильна увага з боку
керівництва факультету. Серед першокурсників було проведене анкетування та зроблений аналіз, що дало
можливість визначити пріоритетні
напрямки організаційно-педагогічної
роботи кураторів. З першокурсниками
провели зустріч, обрали актив,
познайомили студентів із роботою
бібліотеки та інших структурних підрозділів, розповіли про історію університету та факультету. Всі куратори
відвідали гуртожиток для ознайомлення з рівнем організації побуту і відпочинку студентів та вирішення їх
побутових проблем.
Не залишилися без уваги і студенти другого курсу. Всі куратори регулярно проводять з ними збори для
інформування про поточні новини університету, факультету, гуртожитку.
Оскільки з'являються нові джерела
виховного впливу на студентську
молодь, наші куратори намагаються
тримати в полі зору всю життєдіяльність академічної групи, вникати в усі
процеси, що відбуваються у молодіжному середовищі, аналізувати, оцінювати потік інформації і спрямовувати її
у потрібному напрямі.
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В И С ТА В К О В І З А Х О Д И :

Є ЧИМ ПИШАТИСЯ
Протягом березня університет презентував свої здобутки на низці міжнародих
галузевих та освітянських форумів. Серед них були і такі, у яких наш навчальний
заклад узяв участь вперше, але заявив про себе впевнено.

«HORECA –
Морозиво
&Продукти харчування»
З 20 по 23 березня 2012 року у
Міжнародному виставковому центрі
працювали одразу дві галузеві виставки – Міжнародна спеціалізована
виставка « H O R E C A – М о р о з и во&Продукти харчування», учасником
якої традиційно був наш університет
та XVI Міжнародний форум товарів для
дітей «BebyEXPO», у якій ми взяли
участь вперше.
У церемонії відкриття виставок взяли участь: заступник міністра аграрної
політики і продовольства України
Олександр
Сень,
директор
Департаменту продовольства Міністерства аграрної політики та продовольства України Олександр Куць,
надзвичайний і Повноважний Посол
Турецької Республіки в Україні Мехмет
Самсар, керівник відділу сприяння
торгівлі і інвестиціям посольства
Республіки Польща в Україні Анджей
Грабовськи, віце-президент Торговопромислової палати України Валерій
Білий, президент Асоціації українських виробників «Морозиво й заморожені продукти» Ігор Бартковський,
президент Виставкової федерації
України Олександр Шашкевич, генеральний директор Асоціації «Укрконсервмолоко» Тамара Нагайцева, генеральний директор компанії «Technogel» (Італія) Лучано Сторто, управляючий директор виставкової компанії
Paralleli Trade (Італія) Джорджіо Ла
Феріа,
приватний
підприємець
Людмила Дригало.
Стенди університету відвідали численні гості, зокрема, президент
Асоціації українських виробників
«Морозиво й заморожені продукти»
Ігор Бартковський, генеральний директор Асоціації «Укрконсервмолоко»
Тамара Нагайцева, генеральний директор компанії «Technogel» Лучано
Сторто, приватний підприємець Людмила Дригало, науковці та викладачі
київських, одеських, донецьких вищих

8

навчальних закладів, представники
промислових підприємств, відвідувачі
виставки.
Науковці нашого університету представили свої інноваційні розробки –
зразки продуктів та вітамінів для дитячого харчування, технології функціональних видів вершкового масла,
технології молочних консервів з цукрозамінниками, технології сиркових
виробів із зерновими інгредієнтами,
морозиво із комбінованим складом
сировини, два види якого: на молочній основі та на плодово-ягідній основі мали нагоду скуштувати наші гості.
Результати роботи наших науковців
представили проректор з наукової
роботи університету Тетяна Мостенська та декан факультету біотехнології та екологічного контролю Галина
Архіпова.
Також наші представники взяли
участь у круглому столі «Вітчизняна
індустрія дитячого харчування: сучасний стан та перспективні напрямки
розвитку», який відбувся у рамках
форуму «BebyEXPO».

«Освіта та кар’єра»
Наприкінці березня у Національному центрі ділового та культурного
співробітництва «Український дім» відбулася XXI Міжнародна виставка
«Освіта та кар’єра-2012», участь у якій
взяли понад 200 вищих навчальних
закладів, міжнародних організацій,
видавництв, курсів різних напрямів,
професійно-технічних
навчальних
закладів, освітніх агенцій, фондів, а
також вищих навчальних закладів
Франції, Фінляндії, Польщі, Литви,
Латвії, Нідерландів, Швейцарії, Греції,
Великобританії, Німеччини, Росії,

США, Туреччини, Кіпру, Мальти, Чехії,
а також, традиційно, наш університет.
Участь у церемонії урочистого відкриття виставки взяли: міністр освіти і
науки, молоді та спорту України
Дмитро Табачник, президент Національної академії педагогічних наук
України Василь Кремень, Надзвичайний і Повноважний Посол Польщі в
Україні Генрик Літвін, Надзвичайний і
Повноважний Посол Литовської Республіки в Україні Пятрас Вайтекунас,
Перший Секретар Посольства
Дер жави Ізраїль в Україні Влад
Лернер, ректор нашого університету
Сергій Іванов.
Експозиція нашого навчального
закладу викликала зацікавленість
високопосадовців, представників вітчизняних та закордонних навчальних
закладів, випускників і учнів загальноосвітніх та професійно-технічних
навчальних закладів, преси та інших
відвідувачів виставки.
У рамках виставки «Освіта та
кар’єра-2012» відбувся конкурс у
шести номінаціях, які оцінювало журі,
до складу якого увійшли спеціалісти
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України, Національної академії
педагогічних наук України та провідні
діячі вищої освіти. Його рішенням
Національний університет харчових
технологій переміг у номінації «Інноваційний розвиток освіти та сучасні
педагогічні технології» і був нагороджений Гран-прі.
Фахівці високо поцінували унікальні
інноваційні розробки викладачів
нашого навчального закладу, його
визначні освітні та наукові досягнення,
новаторський підхід науково-педагогічного колективу до розвитку національної освіти і науки.
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ЗІ СЛАВЕТНОГО РОДУ ТОБІЛЕВІЧІВ
«Промінь» пропонує до уваги чергову розповідь про одного із
плеяди видатних діячів нашого університету, ім’я якого носить одна із
22 іменних стипендій – професора Назара Юрійовича Тобілевича.

Назар Юрійович Тобілевич народився 3 липня 1909 р. у с. Велика Олександрівка, Кіровоградського району,
Кіровоградської області на родинному
хуторі Тобілевичів «Надія». Його батько – Юрій Іванович Тобілевич, інженер,
закінчив Львівську політехніку; мати –
Наталія Всеволодівна Авдієва, дочка
відомого у Єлисаветграді нотаріуса,
отримала домашню освіту. Дід Назара
Юрійовича – Іван Карпович КарпенкоКарий (Тобілевич), видатний драматург, корифей українського театру.
Трудову діяльність Назар Юрійович
розпочав у 1926 році трактористом. У
1926-1929 роках навчався у політехнічній профшколі м. Мелітополя, після
закінчення якої працював майстром,
змінним інженером, начальником цеху
заводу «Вуглехім» у Донецькій області.
В 1931-1932 роках проходив дійсну військову службу, після закінчення якої
очолював бюро раціоналізаторських
пропозицій Київської кондитерської
фабрики ім. К.Маркса, працював змінним хіміком фармацевтичного заводу
ім. Ломоносова. У 1933 році Н.Ю.Тобілевич вступив до Київського інженерно-меліоративного інституту, а у вересні 1934 року перевівся на механічний
факультет Київського хіміко-технологічного інституту харчової промисловості
(пізніше – КТІХП, нині – Національний
університет харчових технологій), який
закінчив із відзнакою у 1938 році, одержавши диплом інженера-механіка.
Після закінчення інституту Н.Ю.Тобілевич працював старшим інженером
групи парових котлів Київської філії
Всесоюзного
науково-дослідного
інституту цукру (КФ ЦІНСа). З вересня
1939 року по грудень 1940 року проходив дійсну військову службу в штабі
Південно-Західного фронту. Після
демобілізації до початку війни продовжив роботу в КФ ЦІНСа. Від початку
війни перебував у діючій армії, в жов-

тні 1941 року був поранений, потрапив у полон, звільнився з нього. З листопада 1943 р. по січень 1946 р.
Н.Ю.Тобілевич
працював
в
Київенерго, а з 1946 р. він повернувся
на роботу у КФ ЦІНСа, де працював до
1958 року на посадах старшого інженера, молодшого, а потім старшого
наукового співробітника лабораторії
котельних установок та теплоенергетичної лабораторії. У 1949 році
Н.Ю.Тобілевич захистив кандидатську
дисертацію «Дослідження теплообміну при кипінні в трубах води і водних
розчинів цукру і кухонної солі».
У вересні 1958 року за результатами
конкурсу Назар Юрійович був зарахований на посаду доцента кафедри теплоенергетики КТІХП. 1 травня 1963 року очолив кафедру теплоенергетики, а з лютого
1965 року – кафедру промислової теплоенергетики, якою завідував по 1986 рік.
З 1986 р. по 1999 р. працював професором кафедри промислової теплоенергетики. Під керівництвом Н.Ю.Тобілевича
колектив кафедри промислової теплоенергетики постійно працював над створенням та удосконаленням методичного
забезпечення навчального процесу, зокрема, курсового і дипломного проектування, практичної підготовки студентівтеплоенергетиків денної, а з 1966 року – і
заочної форми навчання. У 1969 році
Н.Ю.Тобілевич захистив докторську
дисертацію «Дослідження робочих процесів при випарюванні цукрових розчинів». У 1972 році був затверджений у вченому званні професора.
Н.Ю.Тобілевич – видатний вчений в
галузі теплообміну і гідродинаміки в
теплообмінній апаратурі. На підставі
результатів виконаних досліджень
теплогідродинамічних процесів у контурі з багатократною природною циркуляцією Н.Ю.Тобілевичем і М.О.Кичігіним запропоноване критеріальне
рівняння для визначення інтенсивності тепловіддачі при кипінні в вертикальних трубах, яке науковою громадськістю було названо «рівняння
Кичігіна-Тобілевича».
У 60-ті роки Н.Ю.Тобілевичем заснована наукова школа з фізичних основ
теплотехнологічних процесів у харчовій технології. Вона стала фундаментом підготовки науково-педагогічних
кадрів кафедри. Вихованці ученого
захистили 3 докторських і 24 кандидатських дисертації. Одержані ре зультати та результат виконаних
особисто Н.Ю.Тобілевичем унікальних
досліджень закономірностей накипоутворення в промислових випарних
апаратах шести цукрових заводів про-

тягом кількох виробничих сезонів лягли
в основу запропонованої і впровадженої ним науково-обґрунтованої методики теплових розрахунків випарних
апаратів з багатократною природною
циркуляцією. Н.Ю.Тобілевич є співкерівником комплексу наукових досліджень теплообміну, гідродинаміки в
двофазних потоках із великим об’ємним паровмістом, що відповідають
умовам роботи довготрубних випарних
каналів різних гідравлічних схем.
Результати цих досліджень, виконаних
М.О.Масліковим,
В.О.Ардашевим,
В.М.Філонен ком,
Я.І.Засядьком,
В.П.Пет ренком, С.М.Василенком,
стали науковою базою створення
однопрохідних випарних апаратів.
Н.Ю.Тобілевич – автор систематизованої методики розрахунку теплових
схем цукрових заводів. За його безпосередньої участі виконані роботи з
вдосконалення систем теплоенерговикористання близько 60-ти цукрових
заводів України. Н.Ю.Тобілевич є автором близько 200 наукових праць, у
тому числі 14 винаходів. Під його керівництвом готувалися наукові кадри для
Болгарії, Польщі, Куби.
Н.Ю.Тобілевич був всебічно ерудованою особистістю, людиною честі, твердих переконань і принципів. Він – великий патріот України, який приймав
близько до серця всі її успіхи і невдачі.
Назар Юрійович проводив велику
роботу для розвитку і збагачення
національної культури, брав участь у
створенні і становленні садиби-музею
І.К.Карпенка-Карого «Хутір «Надія».
Н.Ю.Тобілевич, як учасник Великої
Вітчизняної війни, нагороджений медалями та Орденом Вітчизняної війни,
медалями «Ветеран праці», «На честь
1500-річчя Києва». За заслуги в галузі
вищої освіти СРСР нагороджений
нагрудним знаком Міністерства вищої і
середньої спеціальної освіти СРСР «За
отличные успехи в работе». Робота
«Випарний апарат з винесеною зоною
кипіння» відзначена дипломами ВДНГ
СРСР і ВДНГ УРСР. З 1999 року як видатний діяч науки і техніки України
Н.Ю.Тобілевич одержував стипендію
Президента України. Помер Н.Ю.Тобілевич у 2001 році на 92-му році життя.
Його прах спочиває на кладовищі хутора
«Надія», що в Кіровоградській області, –
родинного хутора славетних Тобілевичів.
М.О.Масліков,
декан факультету енергетики і
енергоменеджменту
М.О. Прядко,
завідувач кафедри теплоенергетики
та холодильної техніки
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КОСМІЧНІ ШЛЯХИ УКРАЇНИ
12 квітня людство відзначає Всесвітній день авіації і
космонавтики.
Наша країна має прекрасні авіаційні традиції. Імена
багатьох наших співвітчизників золотими літерами вписані в
історію світової космонавтики й авіації. Саме завдяки їх
високому професіоналізму, глибокій компетентності і
творчому натхненню, працьовитості і відповідальності
Україна увійшла до тієї елітної групи країн світу, які
До Києва прийшла весна. Стало
пригрівати лагідне сонечко вже зранку, і ми йдемо вулицею Володимирською до нашого університету,
іноді не замислюючись: яка це історична земля. Торік, на будинку № 65
була відкрита меморіальна дошка
Павлу Романовичу Поповичу, першому українцю, який побував у космосі.
Він здійснив два польоти: перший –
12-15 серпня 1962 року, як пілот на
космічному кораблі «Восток-4» за
програмою першого групового польоту з кораблем «Восток-3»; другий – 319 липня 1974 року, як командир космічного корабля «Союз-14» і орбітальної станції «Салют-3».
У першому польоті на сорок восьмому витку програма закінчувалася.
Корабель пішов на зниження. Зоставалося 8-10 кілометрів, тепер вже
можна було співати, і він – співав! Коли
вже спрацювала парашутна система,
щастю не було меж. Як потім напише
Павло Романович: «Унизу чорні смуги
ріллі, жовта стерня. А трохи убік сіріє
трикутник, витканий диким різнотрав’ям. На нього спускається мій парашут. Падаю на землю і, набравши повну
жменю пильної землі з сухими стеблами полину, підношу її до обличчя. Чим
вона пахне? Відразу важко сказати…
Сіном, дощем, далеким дитинством.
Рідними узинськими полями повіяло
від тієї дикої, терпкої трави. Радість і
солодка біль здавила горло…». І потім:
«я дуже скучив за рідними місцями і вві
сні не раз бачив свій Узин, Дніпро, Київ,
Васильків…». Тільки-но видався вільний час полетів в Україну.
Під крилом полудневого марева
випливають золоті куполи Софійського собору. «Здрастуй, Києве!
Здрастуй, сивий, багатостраждаль-
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спроможні власним інтелектуальним ресурсом, на власній
виробничій базі і власним кадровим потенціалом давати
путівку в життя справжньому чуду цивілізації – сучасним
літальним апаратам, які силою людського духу підкорюють
безмежні повітряні простори планети. Саме наша країні
подарувала світові Сергія Корольова, цілу низку відважних
підкорювачів космічних просторів й унікальні літальні
апарати, аналогів яким немає у світі.

ний та славний град моїх пращурів! А
невдовзі показалась ниточка васильківського шляху. Біжать, біжать обабіч
верби та клени, тополі і молоді яблуневі сади. Десь там добрий старий
ясень! Знімаю кашкета. Добрий день
моє незабутнє дитинство!».
Павло Романович жив у Росії, така
вже була робота, але душею завжди
був в Україні, де народився 5 жовтня
1930 року в селі Узині Київської області. Він був почесним громадянином
міст Біла Церква, Полтава, Запоріжжя.
Генерал-майор авіації, льотчик-космонавт СРСР, двічі Герой Радянського
Союзу (1962, 1974) П.Р. Попович був
президентом Українського союзу космонавтів (з 1999 року), а ще заслуженим майстром спорту СРСР, головою
Федерації боксу СРСР, Росії, почесним президентом Міжнародної асоціації ветеранів фізичної культури та
спорту (МАФіС) та Фонду олімпійських чемпіонів «Золотий Олімп».
Павло Романович із першого загону
космонавтів. Їх було 20, а подавали
документи майже 3 500 льотчиківвинищувачів. Поруч із Поповичем проходив тренування Юрій Олексійович
Гагарін, якому судилося 12 квітня 1961
року стати громадянином Всесвіту. Не
можна описати того захоплення,
вдячності цій людині, коли всі радіостанції світу передавали новину. Було
справжнє свято радості і гордості за
мужнього першовідкривача космічних
шляхів. 108 хвилин польоту, висота –
327 кілометрів, максимальна вага,
піднята на цю висоту – 4.725 кілограмів – три абсолютні космічні рекорди!
«У кожної людини обов’язково має
бути мрія. Моя мрія народилася 12
квітня 1961 року, коли Юрій Гагарін
полетів у космос». Ці слова належать

першому космонавту Незалежної
України Леоніду Костянтиновичу
Каденюку. У своїй книзі «Місія – космос», виданій у Києві видавництвом
«Пульсари» у 2009 році, він пише: «І
хоча шлях до мого космосу був триваліший ніж у будь-кого, хто у ньому
побував, я вдячний долі, що він супроводжувався надзвичайно цікавою
роботою серед унікальних, легендарних і одержимих людей. Життя і праця
з ними – це те, що стало обов’язковою
передумовою здійснення моєї мрії».
У 1997 році з 19 листопада по 5
грудня у складі екіпажу багаторазового транспортного космічного корабля
«Колумбія» здійснив політ перший
космонавт України Леонід Каденюк.
Вперше в космосі побували державний герб і український прапор та пролунав гімн Незалежної України.
А 90 років тому, 12 січня 1907 року, у
невеличкому тоді українському місті
Житомир народився хлопчик, який
згодом став основоположником практичної космонавтики. Назвали його
Сергійком. Зі слів матері Сергія
Павловича Корольова Марії Миколаївни
ми знаємо, що він мріяв літати з
дитинства. У червні 1911 року, сидячи
на плечах у діда, Сергійко став свідком першого в Ніжині польоту аероплана, керованого легендарним льотчиком Сергієм Уточкіним. Півстоліття
тому, головний конструктор розповідав про цю подію, виряджаючи перших космонавтів.
Багато сторінок життя цієї мужньої,
геніальної людини пов’язані з Києвом.
Особливими були для Сергія Павловича
1924-1926 роки, коли він навчався у
Київському політехнічному інституті.
Збереглася анкета, яку він заповнив при
вступі до інституту. У графі «національ-
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ність» він написав – українець.
Сергія Павловича Корольова не стало 14 січня 1966 року. Вдячне людство
золотими літерами вписало в історію
його ім’я.
Поїдьте до Національного технічного університету України «Київський
політехнічний інститут», підійдіть до
меморіальної дошки, завітайте до
Музею-аудиторії ім. С.П. Корольова.
Музей відкрили 7 квітня 1984 року,
напередодні Дня космонавтики.
Стрічку перерізала льотчик-випробувач Марина Попович. 18 січня 2001
року на церемонії відкриття пам’ятника Сергію Павловичу Корольову виступив Павло Романович Попович.
Хочеться привітати Державне космічне агентство України з 20-річчям.
Воно було створене згідно з Указом
Президента України «Про створення
Національного космічного агентства
України» від 29 лютого 1992 року. З
2011 року – Державне космічне агентство України. З початку своєї роботи
Агентство активно очолює космічну
діяльність країни.

31 серпня 1995 року на навколоземну
орбіту виведено перший український
штучний супутник Землі «Січ-1», призначений для спостереження Землі:
динаміки процесів у атмосфері, на океанічній поверхні, на суші і під кригою. На
космічному апараті було встановлено
унікальний радіолокатор бокового огляду з шириною смуги 450 км, розроблений Центром дистанційного зондування
Землі ім. А. Калмикові НАН України.
У 1998 році була сформована
Національна космічна галузь. До сфери управління агентства увійшли
понад 30 підприємств і організацій.
З 1999 року за участю підприємств
космічної галузі розпочалися масштабні міжнародні проекти «Морський
старт», «Дніпро». Розвитком програми
«Морський старт» став проект
«Наземний старт».
У грудні 2004 року виведено в космос супутник дистанційного зондування Землі «Січ-1М» та перший
український мікросупутник «Мікрон».
Для незалежного виходу України в
космос у вересні 2010 року було роз-

почато будівництво нового Стартового
комплексу в Бразилії на космодромі
Алкантара для української ракетиносія «Циклон-4». Перший старт
запланований на кінець 2013 року.
17 серпня 2011 року ракетоюносієм «Дніпро» проведено запуск
космічного апарата дистанційного
зондування Землі «Січ-2» вагою 176
кг. Запуск був присвячений 20-й річниці Незалежності України та 100-літтю з дня народження видатного
головного конструктора ракетно-космічної техніки, академіка Михайла
Кузьмича Янгеля.
Нещодавно Кабінет Міністрів
України затвердив Концепцію розвитку космічної діяльності до 2032 року та
Концепцію загальнодержавної цільової науково-технічної космічно програми на 2013-2017 роки.
Нам є чим пишатися.
В.Г. Рева,
головний бібліограф НТБ університету,
член Ради Київської міської організації
Українського товариства
охорони пам’яток історії та культури

Космонавти-вихідці з України (за хронологією польотів)
ПОПОВИЧ Павло Романович
Двічі Герой Радянського Союзу (1962, 1974)
Народився в с. Узині Київської області.
БЕРЕГОВИЙ Георгій Тимофійович
Двічі Герой Радянського Союзу (1944, 1968)
Народився в с. Федорівці Карлівського району Полтавської області.
Здійснив космічний політ 26-30 жовтня 1968 року.
ШОНІН Георгій Степанович
Герой Радянського Союзу
Народився у м. Ровеньках Луганської області.
Здійснив космічний політ 11-16 жовтня 1969 року.
ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ Георгій Тимофійович
Герой Радянського Союзу (1971, посмертно)
Народився у м. Одеса.
Здійснив політ 6-30 червня 1971 року.
Під час повернення на Землю, увесь екіпаж загинув.
ЖОЛОБОВ Віталій Михайлович
Герой Радянського Союзу (1976)
Народився у селищі Збур’євка Голопристанського району Херсонської області.
У космосі працював з 6 липня по 24 серпня 1976 року.
ЛЯХОВ Володимир Опанасович
Двічі Герой Радянського Союзу (1979, 1983)
Народився у м. Антрацит Луганської області
Здійснив три космічні польоти.
ПОПОВ Леонід Іванович
Двічі Герой Радянського Союзу (1980, 1981)
Народився у м. Олександрія Кіровоградської області.
Здійснив три космічні польоти.
КІЗИМ Леонід Денисович
Двічі Герой Радянського Союзу (1980, 1984)
Народився у м. Червоному Лимані Донецької області.
Здійснив три космічні польоти, шість разів виходив у відкритий космос.
ВОЛК Ігор Петрович
Герой Радянського Союзу (1984)
Народився у м. Змієві Харківської області.
Здійснив космічний політ 17-29 липня 1984 року.
ВАСЮТІН Володимир Володимирович
Герой Радянського Союзу (1985)
Народився у м. Харкові.
Здійснив космічний політ 17 вересня – 21 листопада 1985 року.

ВОЛКОВ Олександр Олександрович
Герой Радянського Союзу (1985)
Народився у м. Горлівка Донецької області.
Здійснив три польоти у космос.
ЛЕВЧЕНКО Анатолій Семенович
Герой Радянського Союзу (1987)
Народився у м. Краснокутськ Харківської області.
Здійснив космічний політ 21-29 грудня 1987 року.
АРЦЕБАРСЬКИЙ Анатолій Павлович
Герой Радянського Союзу (1991)
Народився у с. Просяній Покровського району Дніпропетровської області.
Здійснив космічний політ 18 травня – 10 жовтня 1991 року, виконав шість виходів у відкритий космос.
ЦИБЛІЄВ Василь Васильович
Герой Російської Федерації (1991)
Народився у с. Оріхівці Кіровського району Кримської області.
Здійснив два космічні польоти, здійснив шість виходів у відкритий космос.
МАЛЕНЧЕНКО Юрій Іванович
Герой Російської Федерації (1995)
Народився в м. Світловодськ Кіровоградської області
Здійснив чотири космічні польоти.
ГІДЗЕНКО Юрій Павлович
Герой Російської Федерації (1996)
Народився у с. Єланці Єланецького району Миколаївської області.
Здійснив три космічні польоти.
ОНУФРІЄНКО Юрій Іванович
Герой Російської Федерації (1996)
Народився у с. Рясному Золочевського району Харківської області
Здійснив два космічні польоти.
КАДЕНЮК Леонід Костянтинович
Герой України (1999)
Народився у с. Клішківці Хотинського району Чернівецької області.
Здійснив космічний політ 19 листопада – 5 грудня 1997 року.
КОТОВ Олег Валерійович
Герой Російської Федерації (2008)
Народився у м. Сімферополь.
Здійснив політ у космос 7 квітня – 21 жовтня 2007 року.
ВОЛКОВ Сергій Олександрович
Герой Російської Федерації (2009)
Народився у м. Чугуїв Харківської області.
Здійснив космічний політ 8 квітня – 24 жовтня 2008 року.
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ВЕЛИКДЕНЬ ПО-УКРАЇНСЬКИ
вято Воскресіння Господнього –
Великдень, святкується у перший тиждень після весняного
рівнодення і повного місяця. Кожна
господиня цього дня готує традиційні
й улюблені в сім'ї святкові страви.
Головне місце на святковому столі

належить паскам і крашанкам, які є
традиційними стравами, що обов'язково цього дня приносять на освячення до храму. Здавна паску випікають
круглою, що символізувало сонце.
Наші пращури вважали, якщо паска
випікалася висока – наступний рік
буде щасливий, в здоров'ї, коли ж
вона западала – то хтось із рідні міг
відійти в інші світи.
Неодмінно поруч із паскою в кошику
були і яйця (писанки, крашанки, крапанки, дряпанки, тощо). Традиційно
перші крашанки були червоного
кольору, що пов'язують із легендою
про Марію Магдалину, яка прийшла до

римського імператора Тіберія із червоною крашанкою, щоб сповістити
про Воскресіння Христове.
Зображення дубового листя на
писанці є побажанням сили, здоров'я,
довголіття. На Подільській писанці ХІХ
століття часто зображали "безкінечник" – закручені лінії, в яких мав заплутатись нечистий. Також трапляється
зображення ромба із повздовжніми
лініями – символ засіяного поля. Таку
писанку дарували господарям із побажаннями доброго врожаю. На гуцульській писанці зображали оленів та
коней, які за давніми віруваннями
носили сонце.

Писанка – яйце, декороване традиційними символами, які написані за
допомогою воску й барвників. Кожний
регіон України має певну особливість
у розписуванні великодніх яєць.
Крашанки або галунки – пофарбовані в однин колір яйця. Використовують круто зварене в лушпинні цибулі яйце, яке після цього набуває жовто-коричневого кольору різної інтенсивності. Іноді до них прив'язують
листочки петрушки, які залишають на
шкаралупі світлі відбитки.
Витравлені яйця – візерунки зроблені за допомогою техніки травлення
(обробка поверхні металу, скла тощо
розчинам кислот або солей для розчинення частини поверхні).
Крапанки – техніка схожа із розписом писанки, тільки замість нанесення
писачком візерунків закрапуються
воском місця на шкаралупі, що повинні залишитися незафарбованими.
Драпанки або скробанки – яйця з
видряпаними візерунками. Подібна
техніка популярна в країнах Центральної і Східної Європи, зокрема у
Польщі, Угорщині, Україні,Чехії.

Cламенки – великодні яйця, візерунки яких роблять із соломи.
Дратковані ваїчка – яйця, вкриті
сіточкою-візерунком, сплетеним з дроту. Техніка поширена в Чехії, Словаччині
та Угорщині, які зараз змагаються за
звання батьківщини цього методу.
Яйця, розмальовані кольоровим
воском – техніка близька до традиційної, але віск залишається на шкаралупі.
Малюнок виходить рельєфний й різнокольоровий. Лужицькі серби для такої
техніки пристосовують пір’я птахів, які
вирізаються у формі трикутників, ромбів або інших геометричних фігур і якими наносять геометричний малюнок.
Техніка розпису кольоровим воском
вже почала застосовуватися й в Україні.
Яйця з малюнками – великодні
яйця з нанесеними на шкаралупу
малюнками. Відомі в Німеччині, США,
Угорщині, Хорватії.
Яйця-вишивки – вишиті хрестиком
великодні яйця. Техніка з'явилась у
Німеччині. Спочатку майстри вишивали
на канві, у яку замотували яйце, згодом
наклеювали вишиті орнаменти на шкаралупу і, нарешті, скориставшись іншим

винаходом німецьких майстрів – висвердлювати яйця бормашиною, почали
вишивати на шкаралупі за допомогою
тонкого дроту з ниткою. Українські майстри, вишиваючи візерунки на яйці, на відміну від, наприклад, американських, не
розрізають шкаралупу.
Бісерні яйця – яйця, оздоблені
бісером, який клеїться до шкаралупи
воском чи клеєм або закріплюється
методом сплетіння.
Скляні яйця – виготовлені зі скла
великодні яйця. Поширені у США,
Західній Європі. У Венеції виготовляються з муранського скла.
Каскарони – видуті і наповнені конфетті яйця, з яких роблять веселі
фігурки у вигляді тварин, птахів або
комах. У Мексиці на свято діти ними
кидаються один в одного.
Перфоровані яйця – візерунки,
висвердлені за допомогою бормашини.
Техніка з'явилась у Німеччині. Поширена
в Чехії, а останнім часом також в Україні.
Ювелірні яйця – яйця, виготовлені
з золота, срібла, коштовного каміння.
До їх числа відносяться ювелірні яйця
Карла Фаберже.
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