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З ДНЕМ ЗНАНЬ!
Немає людини, яка б не пам’ятала
день свого першого дзвоника, свою
першу вчительку, своїх шкільних
товаришів.
Перший день осені – не звичайний
день, а свято для багатьох тисяч
дітей, їх батьків і, звичайно, освітян.
Державним святом цей день став
1 вересня 1984 року рішенням
Верховної Ради СРСР. З того часу і
донині ми радо відзначаємо День
знань. У всіх містах, містечках, селищах і селах починається новий
навчальний рік і вся освітянська
родина збирається разом, щоб мандрувати країною Знань.
Редакція «Променя» приєднується
до всіх теплих, щирих вітань, які прозвучали цього дня. Бажаємо усім
членам нашого колективу здоров’я,
тепла й любові, мудрості, віри у власні сили, натхнення, творчої наснаги
та нових здобутків.
Шановні викладачі,
студенти, співробітники!
Сердечно вітаю вас із Днем знань –
всенародним святом мудрості,
добра, натхнення та нових відкриттів.
Кожний із нас добре усвідомлює,
що зі стін Національного університету харчових технологій у велике життя мають виходити не лише висококваліфіковані фахівці, а й, у першу
чергу, інтелектуально розвинені особистості. Це – наше основне завдання, шановні колеги. І запорукою його
виконання, нашої успішної роботи є
висока кваліфікація професорськовикладацького складу, кожного співробітника нашого колективу і, звичайно, прагнення до підкорення професійних вершин кожної молодої
людини, яка носить високе звання
студента Національного університету харчових технологій. Своєю натхненною творчою працею, відмінним
навчанням, дорогі студенти, ви не
тільки продовжите славні традиції
попередніх поколінь, а й примножите
славу та авторитет нашого університету на світовому рівні.
Щиро вітаю всіх із початком нового
навчального року. Від усієї душі
бажаю вам щастя, міцного здоров’я,
творчого натхнення та нових успіхів у
благородній діяльності на благо
нашої України!
З повагою,
Ректор
С. Іванов
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РОБОТА РОЗПОЧАЛАСЯ
6 вересня відбулося перше в новому
навчальному році засідання вченої ради
університету. Розпочалося воно з привітання ректора С.В. Іванова з початком
навчального року. Далі, за доброю традицією, відбулося нагородження кращих співробітників університету, а також
вручення дипломів про присвоєння
наукових ступенів і атестатів доцента.
Зокрема, ректор вручив:
— подяку Комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти за сумлінну працю старшому науковому співробітнику Проблемної науково-дослідної лабораторії Ніні Ємельяновій;
— подяки голови Голосіївської районної
у м. Києві державної адміністрації старшому науковому співробітнику Проблемної науково-дослідної лабораторії
Віктору Ільчуку та провідному науковому
співробітнику Проблемної науководослідної лабораторії Євгену Дмитруку;
— подяку ректора з врученням цінного
подарунку директору Львівського технікуму м’ясної та молочної промисловості Національного університету харчових технологій Борису Микичаку.
Далі робота вченої ради тривала відповідно до порядку денного. Розглядалися кадрові питання, результати
вступної кампанії, комплексний план
заходів з організації профорієнтаційної
роботи, звіти докторантів за перший,

Вручення атестату доцента
к.т.н. Н.В. Поповій
другий та третій роки навчання в
докторантурі, обрання кандидатів до
докторантури, а також внесення
додаткової кандидатури до авторського колективу роботи «Інноваційні технології підвищення ефективності харчових виробництв», яка рішенням одні-

єї з попередніх вчених рад була висунена на здобуття Державної премії
України в галузі науки і техніки за 2012 рік.

Доповідає перший проректор
В. Л. Яровий
З питань порядку денного виступили та у обговореннях взяли участь:
ректор університету С.В. Іванов, перший проректор В.Л. Яровий, секретар
вченої ради Т. В. Бондаренко, проректор з наукової роботи та міжнародних
зв’язків Т. Л. Мостенська, декан факультету доуніверситетської освіти
В.В. Кудіна, завідувач кафедри технології жирів і парфумерно-косметичних
продуктів В.В. Манк та інші.
Вперше у засіданні взяли участь
керівники усіх відокремлених структурних підрозділів університету.
Користуючись нагодою, ректор
С.В. Іванов представив присутнім
директора щойно приєднаного до
структури університету Івано-Франківського технікуму ресторанного
сервісу і туризму В. І. Кузнєцову –
заслуженого працівника освіти, почесного працівника туризму, кавалера
ордена княгині Ольги III ступеня.
Основна увага на засіданні була
приділена результатам вступної кампанії. З детальним аналізом з даного
питання виступив перший проректор
В.Л. Яровий. Ґрунтовна доповідь першого проректора змусила задуматися
не одного керівника підрозділу. Одностайно члени вченої ради схвалили
рішення щодо посилення профорієнтаційної роботи, в т. ч. і серед студентів
та учнів структурних підрозділів університету – технікумів та коледжів, які
мають можливість продовжити навчання в університеті на старших курсах.
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Розпочався новий навчальний рік. У першокурсників він
асоціюється з початком нового етапу життя. Позаду –
невизначеність, тремтіння та втома від очікування результатів
прийомної комісії. Попереду – цікаве студентське життя,
сповнене хвилюючих подій, формування дорослої
особистості, яка свідомо обрала свій життєвий шлях. І перша
сходинка у цьому житті – посвята в студенти – дійство
символічне, але глибоко хвилююче. Відтепер вони справді
вірять, що стали повноправними членами студентської родини.

НАРЕШТІ – СТУДЕНТИ!
31 серпня 2012 р. на відкритій концертній площадці університету відбулася урочиста церемонія посвяти першокурсників у студенти Національного
університету харчових технологій.
На свято завітали: народний депутат
України, голова Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти
Максим Луцький, народний депутат
України, член виконавчого комітету
Національного Олімпійського Комітету
України Ігор Лисов, голова Голосіївської районної у м. Києві державної адміністрації Олександр Незнал, генеральний директор української галузевої
компанії «Укрпиво» Галина Коренькова, президент Національної асоціації виробників м’яса і м’ясопродуктів
України «Укрм’ясо» Володимир Попов,
заступник голови асоціації «Укрцукор»
Микола Калініченко, президент Асоціації українських виробників «Морозиво і
заморожені продукти» Ігор Бартковський, голова наглядової ради
Української технологічної компанії
Євген Лукашевич. Таке поважне представництво не випадкове, адже наш
навчальний заклад високо цінується як
осередок високої професійності й
духовності і серед можновладців, і
серед роботодавців.

І ось під звуки фанфар, які підкреслюють усю урочистість моменту, розпочинається офіційне дійство. Виходить
ведучий, вітає першокурсників, батьків
та гостей церемонії. Лунає державний
гімн України. Ведучий представляє гостей, керівництво університету.
Ректор університету Сергій Іванов
розповів першокурсникам про досягнення колективу університету та про
перспективну розбудову галузі освіти
і науки. Присутніх привітали та побажали успіхів і наснаги: голова Комітету
Верховної Ради України з питань
науки і освіти Максим Луцький, народний депутат України Ігор Лисов, голова Голосіївської районної у м. Києві
державної адміністрації Олександр
Незнал, генеральний директор «Укрпиво» Галина Коренькова та від студентів 5-го курсу студент факультету
обліку, фінансів та підприємницької
діяльності Андрій Кукса. Прозвучало
багато теплих, щирих напутніх слів.
Максим Луцький також зачитав
вітальний адрес від прем’єр-міністра
України Миколи Азарова.
Ректор університету Сергій Іванов,
голова Комітету Верховної Ради України
Максим Луцький та народний депутат
України Ігор Лисов вручили першокурс-

никам Катерині Дегтяр та В’ячеславу
Мельнику студентські атрибути: ключ до
знань та символічний студентський квиток. Клятву першокурсника виголосив
студент першого курсу Дмитро Балас.
А далі на всіх гостей і учасників церемонії чекав святковий концерт, підготовлений студентами всіх факультетів
університету: ліричні і жартівливі пісні,
класичні бальні й сучасні хореографічні
композиції, виступ команди КВК та
багато цікавих сюрпризів.
Кожний навчальний заклад має свої
традиції святкування початку нового
навчального року. Завдяки творчій і
плідній підготовці керівництва, студентських громадських організацій та
старшокурсників День знань нашого
університету перетворився на феєрію
талантів і фантазії. З облич
першокурсників не сходили посмішки,
адже тепер вони повноправні члени
великої родини Національного університету харчових технологій!
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ОРІЄНТИР – МАЙБУТНЄ!
30 серпня 2012 р. у повністю реконструйованій актовій залі відбулися
збори трудового колективу нашого університету, на яких були підведені
підсумки роботи у минулому навчальному році та окреслені плани і
завдання на найближчий час. З доповіддю «Підсумки роботи колективу
університету за 2011/2012 навчальний рік та завдання на 2012/2013
навчальний рік і перспективу» виступив ректор університету С. Іванов.
Пропонуємо для ознайомлення основні моменти доповіді.
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СПІЛЬНА МЕТА, ЄДИНІ ЦІЛІ
Однією зі стратегічних цілей нашого колективу є створення
замкненого циклу освіти. Реалізації цього завдання сприяє об’єднання
в єдиному комплексі освітніх закладів різних рівнів акредитації –
технікумів, коледжів, факультетів (в т.ч. заочних) та інститутів
післядипломного навчання. Ще донедавна структурних одиниць I-II
рівнів акредитації у навчально-науковому комплексі «Національний
університет харчових технологій» було 12, і от цього літа до
згуртованої сім’ї нашого університету долучився ще один підрозділ.
Відповідно до наказу Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України
від 10 липня 2012 року № 800 до складу навчально-наукового комплексу
«Національний університет харчових
технологій» увійшов новий структурний
підрозділ – Івано-Франківське вище
професійне училище готельного сервісу і туризму зі зміною назви на ІваноФранківський технікум ресторанного
сервісу і туризму Національного університету харчових технологій.
Історія нового структурного підрозділу починається з 1944 року зі створення Станіславської школи торговокулінарного учнівства, директором
якої було призначено М.І. Фатурова. В
1957 році Школа була переведена до
м. Коломия, а вже у 1964 році
Коломийська школа торгово-кулінарного учнівства реорганізована в ІваноФранківське торгово-кулінарне училище, яке розмістилося в приміщенні
Івано-Франківського технікуму радянської торгівлі і до 1978 року знаходилось там. Очолював училище директор П.В. Паляничка.
У період з 1981 по 1984 рік після
виходу на пенсію П.В. Палянички
керівництво училища змінювалось
двічі: Т.І. Іванова посіла цю посаду в
1981 році, а в 1984 її замінила
В.І. Кузнєцова.
У липні 1985 року училище було
передане з підпорядкування обласного управління торгівлі до обласного
управління профтехосвіти і перейменоване в середнє професійно-технічне училище №18.
1997 року навчальний заклад став
учасником програми «Трансформ», яка
діє в рамках спільного співробітництва
між урядами України та Німеччини.
Наказом
Міністерства
освіти
України від 6 листопада 1997 р. №398
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середнє професійно-технічне училище №18 реорганізовано у вище професійне училище №18 м. Івано-Франківська. Училище перейшло на ступеневу форму навчання.
У 2003 році відповідно до наказу
Міністерства освіти і науки України
№659 від 26 вересня вище професійне училище №18 перейменовано в
Івано-Франківське вище професійне
училище готельного сервісу і туризму.
У 2004 році на базі училища був
створений навчально-практичний центр
з практичної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для сфери торгівлі, громадського харчування та туризму.
І остання віха в історії навчального
закладу – 2012 р. – Івано-Франківське
вище професійне училище готельного
сервісу і туризму входить до складу
навчально-наукового комплексу «Національний університет харчових технологій» і змінює назву на Івано-Франківський технікум ресторанного сервісу і туризму Національного університету харчових технологій.
Ректор університету С.В. Іванов та
проректор з навчально-виробничої
діяльності та розвитку О.С. Бессараб
відвідали новий структурний підрозділ
влітку. У ході візиту керівництво університету зустрілося з директором
начального закладу В.І. Кузнецовою
та трудовим колективом технікуму.
Вони познайомилися з матеріальнотехнічною базою та організацією навчального процесу, обговорили принципи роботи технікуму в складі
навчально-наукового комплексу «Національний університет харчових технологій», окреслили основні завдання,
які необхідно реалізувати для якісної
підготовки спеціалістів сфери ресторанного сервісу і туризму.

Наступний візит керівництва університету до технікуму був приурочений
до свята – ректор С.В. Іванов та декан
факультету готельно-ресторанного
бізнесу В.Ф. Доценко взяли участь у
святкуванні у технікумі Дня знань та
початку нового навчального року.
Вони мали нагоду привітати колектив,
і особливо цьогорічних першокурсників, структурного підрозділу зі святом,
вручити майбутнім фахівцям символи
їх професій, а також виконати приємну місію – вручити нагороди кращим
співробітникам навчального закладу.
Цього року технікум здійснив прийом
в обсязі державного замовлення на
100% та за кошти фізичних і юридичних
осіб, зверх державного замовлення, в
межах ліцензованого обсягу. Поза конкурсом були зараховані абітурієнти, які
мали високий рівень навчальних досягнень. Зокрема, якісний показник складає: учні із золотою медаллю – 1%, вище
«9» балів – 16%, вище «8» балів – 38%.
Попереду на них очікує цікаве, насичене
життя – навчання, феєричне дозвілля,
громадська і соціальна роботи, і як елемент навчання – практики. А їх в технікумі організовувати вміють. Ось, наприклад, цьогоріч 9 студентів технікуму з
професії «Агент з організації туризму»,
«Офіціант», «Майстер ресторанного обслуговування» з 01 червня 2012 р. по 31
серпня 2012 р. проходили виробничу
практику у Німеччині відповідно до укладених технікумом угод.
Маючи таку чудову можливість студенти технікуму не лише стажуються
за кордоном за своєю спеціальністю,
а й одночасно удосконалюють знання
іноземної мови. Крім роботи і мовної
практики студенти знайомляться з
культурою європейських країн, з
методами ведення бізнесу і, нарешті,
зав'язують ділові знайомства.
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«Промінь» продовжує цикл публікацій про видатних
особистостей, ім’я яких носять іменні стипендії, що присвоюються
кращим студентам. Читачі вже мали нагоду познайомитися з
життєвим і творчим шляхом фундаторів нашого університету –
засновника кафедри процесів і апаратів харчових виробництв
Всеволода Миколайовича Стабнікова, завідувача кафедри
теплотехніки Володимира Дмитровича Попова, професора Назара
Юрійовича Тобілевича, засновника Українського науководослідного інституту цукрової промисловості Івана Антоновича
Кухаренка, відомого вченого в галузі ректифікації спирту Петра
Семеновича Циганкова. Пропонуємо черговий життєпис. Цього
разу мова піде про доктора технічних наук, професора, членкореспондента академії наук України, заслуженого діяча науки і
техніки України Павла Васильовича Головіна.

ГЕНЕРАТОР НАУКОВИХ ІДЕЙ
Павло Васильович Головін народився 3 липня 1885 року в с. Іжевське
(нині – Рязанська область, Росія).
Після закінчення у 1905 р. Рязанської
гімназії навчався в Московському
вищому технічному училищі, яке закінчив у1914 році по спеціальності «інженер-технолог цукрової промисловості».
Трудову діяльність розпочав ще у
1909 р. на Капітанівському цукровому
заводі на посаді змінного хіміка.
У 1923 р. талановитий юнак починає працювати асистентом у Московському хімікотехнологічному інституті ім. Д.І. Менделєєва, заклавши підвалини своєї
науково-педагогічної діяльності. Згодом він очолює кафедру технології
цукристих речовин і працює завідувачем
кафедри до 1932 р. Далі його трудовий
шлях продовжився у лабораторії хімічного контролю Центрального науководослідного інституту цукрової промисловості, яку Павло Васильович очолював з
1933 по 1938 рр. У 1934-35 рр. він
також працював головним інженером
Головцукру СРСР.
У 1928 році Павло Головін випустив
перший у Радянському Союзі підручник з цукрового виробництва, який був
п’ять разів перевиданий, а у 1951 році
перекладений угорською і польською
мовами.
У 1930 році за ініціативи Головіна на
цукрових заводах був впроваджений
метод визначення середовища продуктів колориметричними і потенціометричними шляхами по pH.
Наприкінці 30-х років минулого століття П.В. Головін пов’язав свою науково-педагогічну діяльність з Києвом. У
1938-56 рр. він очолював кафедру технології цукристих речовин у Київському
технологічному інституті харчової промисловості (нині – Національний університет харчових технологій), а також
з 1939 року працював завідувачем
лабораторії хімії і технології вуглеводів
Інституту органічної хімії і технології

АН України. У цьому ж 1939 році Павло
Головін був обраний член-кореспондентом Академії наук України.
Працюючи на кафедрі технології
цукристих речовин КТІХП, П.В. Головін
створив власну наукову школу, з якої
вийшли відомі вчені, доктори наук,
професори – М.О.Архипович, О.А. Герасименко, К.Д.Жура; кандидати наук
– М.І.Барабанов, Г.П. Гирко, Е.О.Гривцева, О.О.Пащенко, І.О.Приходько,
З.Б. Шапошнікова та ін.
Професор Головін був не лише
справжнім генератором наукових
ідей, але й талановитим дослідником,
організатором впровадження результатів наукових розробок у практику.
Наукові праці професора були
пов’язані з розробкою технологій і
методів контролю в харчовій промисловості, вивченням дифузії та кристалізації в цукровому виробництві, очищенням цукрових соків, створенням технологій отримання гліцерину з меляси й
фруктози з рослин, що містять інулін.
Дослідження професора П.В. Головіна з
теорії дифузійних процесів, кристалізації, особливо очистки соків, практичні
розробки по удосконаленню і створенню нового технологічного обладнання
стали серйозним набутком цукрової
промисловості. Він запровадив застосування іонітів для подвійного очищення соків, отримання медичної глюкози
та виробництва дитячого молока.
Під керівництвом Павла Головіна був
розроблений спосіб отримання фрук-

този із топінамбура та іншої сировини.
Саме йому належить заслуга створення першого вітамінного заводу.
П. Головін – автор понад 90 праць,
підготував 3 докторів і 15 кандидатів
наук. Науковий доробок Павла Васильовича Головіна – монографії, підручники, статті є цінною спадщиною,
на якій навчались і зараз навчаються
студенти, науковці та працівники цукрової промисловості.
П.В. Головін був чуйним до вихованців, вимогливим до себе, прикладом
делікатності, але вмів аргументовано
відстояти свої позиції на користь науки.
Заслуги науковця високо оцінила
держава. Павло Васильович був нагороджений орденами Леніна (1954 р.)
та «Знак пошани» (1944). У 1951 році
П. В. Головіну було присвоєне звання
заслуженого діяча науки і техніки УРСР.
Помер Павло Васильович Головін 22
січня 1964 року. За майже 79 років
життя він встиг стільки, скільки більшість з нас не змогли б здійснити і за
кілька життів. Теоретик і практик,
науковець, педагог, дослідник, новатор, воїн. У скількох іпостасях з’явився П. Головін сучасникам, і як жаль, що
доля не подарувала радість спілкування з видатною особистістю прийдешнім поколінням.
Колектив кафедри
технології цукру і підготовки води
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ДОВГЕ КОРІННЯ
МОЛОДОГО
ФАКУЛЬТЕТУ
Одним із найстаріших і найповажніших факультетів у нашому
університеті є факультет бродильних і цукрових виробництв.
Змінювалися його назви, та незмінними залишалися висока якість
викладання, значущість й вагомість наукової роботи, революційні
ідеї, впевнений поступ в напрямку інновацій.
Наш факультет коріння має довге,
Був на початку створення він вузу.
А зараз колектив цей загартований і мужній,
Який дасть фору всім, бо він потужний!
У 2011 році у зв’язку зі структурними змінами в університеті факультет
технології бродильних і хлібопекарських виробництв було розділено на
два, один з яких перейменовано на
факультет бродильних і цукрових
виробництв.
Нині на факультеті здійснюється
підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» напряму підготовки «Харчові технології та
інженерія», та «спеціалістів» і «магістрів» спеціальностей «Технології продуктів бродіння і виноробства», «Технології питної води та водопідготовки
харчових виробництв», «Технології
цукру та полісахаридів».
На факультеті навчається 581 студент, із них 384 за денною формою
навчання та 137 – за заочною.
До складу факультету входять дві
випускові кафедри: біотехнології продуктів бродіння і виноробства; технології цукру і підготовки води; а також
процесів і апаратів харчових виробництв, а також філософії.
Бродильна промисловість, як провідна галузь харчової промисловості,
характеризується надзвичайно цікавою і складною біотехнологією пива,
спирту, вина і безалкогольних напоїв.
А тому головне для фахівця за даною
спеціальністю – це глибоке знання
спеціальних технологій, органічної та
неорганічної, аналітичної та фізколоїдної хімій, біохімії вина, спирту і пива,
мікробіології, контролю якості сировини і товарних продуктів. Для оптимізації технологічних процесів необхідно також знання комп'ютерної техніки
і точних наук – математики та фізики.
Усі ці знання надають студентам професори і доценти кафедри біотехнології продуктів бродіння і виноробства, де
викладає 5 професорів, з яких чотири
доктори наук, двоє – лауреати
Державної премії України в галузі науки
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і техніки, 12 доцентів, кандидатів технічних наук та два асистенти. Кафедра
була провідною в Радянському Союзі, і
залишається такою в Україні з підготовки висококваліфікованих фахівців
для потреб суспільного виробництва.
Викладачі кафедри мають високий
викладацький та науковий потенціал.
Так, тільки за роки незалежності
України викладачами кафедри одержано понад 50 патентів України. Крім
того, викладачі щільно співпрацюють з
провідними підприємствами бродильної галузі: акціонерними товариствами
«Оболонь», «Росинка», «Рогань», підприємствами лікеро-горілчаної галузі,
які випускають продукцію торгових
марок «Хортиця», «Луга-Нова», об'єднанням «Кримрадгоспвинпром», провідними заводами спиртової галузі. Ці
та багато інших відомих підприємств та
фірм є також базами практики для студентів кафедри. Знаходячись в авангарді науково-технічного прогресу,
викладачі кафедри здійснюють масштабні дослідження в технологіях бродильних виробництв, зокрема, в технології ректифікованого етилового спирту та паливного біоетанолу, безалкогольних напоїв з високим вмістом вітамінів та інших біологічно активних
речовин, тощо. Кафедра забезпечує
навчальний процес всіма необхідними
підручниками і навчальними посібниками власного видання.
Лабораторії кафедри обладнані
сучасною комп'ютерною технікою та
контрольно-вимірювальною апаратурою. Бажаючі мають можливість виконувати новітні фундаментальні та прикладні наукові дослідження під керівництвом досвідчених вчених і продовжити навчання в магістратурі, аспірантурі та докторантурі.
Характеризуючи бродильну галузь
треба мати на увазі, що біотехнологічні виробництва повсякденно інтенсивно розвиваються. І це часто обумовлено тим, що закордонні фірми вважають перспективним вкладання коштів
у розвиток вітчизняних підприємств
цієї галузі.

Кафедра технології цукру і підготовки
води за понад 110 років свого існування
для потреб цукрової промисловості та
інших галузей підготувала понад 6100
інженерів-технологів. У складі кафедри
5 професорів, з яких три доктори технічних наук та 5 доцентів.
Починаючи з 50-х років, на кафедрі
розпочалися наукові дослідження з
технології крохмалю та крохмалепродуктів, які згодом переросли в окрему
наукову школу. Враховуючи потребу
крохмалепатокової галузі у фахівцях
відповідної спеціалізації, на кафедрі у
2001 році при підготовці спеціалістів
розпочато поглиблене вивчення дисциплін з напряму «Технологія крохмалю та крохмалепродуктів».
Відповідно до сучасних стандартів у
вищій освіті на кафедрі технології цукру
і підготовки води здійснюється підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями: «молодший спеціаліст»
(у технікумах університету), «бакалавр»,
«спеціаліст» та «магістр». Випускники
технікумів, які навчалися за спорідненими спеціальностями, можуть продовжити навчання за ОКР «бакалавр»,
«спеціаліст»т і «магістр» в університеті
за скороченим терміном навчання.
На сьогоднішній день кафедра технології цукру і підготовки води є єдиною в Україні, яка готує фахівців з
вищою освітою для роботи в цукровій
та крохмалепатоковій галузях і для
потреб інших напрямків харчової промисловості. Технологічні процеси
отримання цукру, цукристих речовин та
крохмалепродуктів є найскладнішими
серед харчових технологій, тому рівень
теоретичної та практичної підготовки
випускників кафедри дозволяє їм за
потреби без додаткових ускладнень
перекваліфікуватися для роботи на
інших харчових підприємствах.
Кафедра має комп’ютерний центр,
оснащений сучасними комп’ютерами,
відповідною оргтехнікою. Це дає можливість кафедрі забезпечити на належному рівні спеціальну комп’ютерну підготовку фахівців, які отримують знання
з математичного моделювання техно-
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логічних об’єктів і систем з використанням персональних комп’ютерів,
планування експерименту та оброблення експериментальних даних за
допомогою ПК. На базі комп’ютерного
класу студенти спеціальності вивчають
дисципліни «Оптимізація технологічних
процесів галузі», «Математико-статистичні методи досліджень», «Проектування підприємств галузі з основами
САПР», використовуються стандартні
пакети програм, Компас-графік, Auto
CAD і Mathcad.
На базі кафедр біотехнології продуктів бродіння і виноробства та технології цукру і підготовки води функціонує спеціалізована вчена рада по
захисту докторських і кандидатських
дисертацій зі спеціальності «Технологія цукристих речовин та продуктів
бродіння», яку очолює професор
П.Л.Шиян.
Кафедра процесів і апаратів харчових виробництв забезпечує загальноінженерну підготовку студентів технологічних, механічних і енергетичних
спеціальностей всіх форм навчання.
Щорічно на кафедрі проходять підготовку понад 1700 студентів.
На кафедрі функціонують навчальні
спеціалізовані лабораторії: гідравліки
та гідравлічних машин, процесів і апаратів харчових виробництв.
Основною дисципліною, яка читається на кафедрі з моменту її створення, є «Процеси і апарати харчових
виробництв».
Штат професорсько-викладацького
складу кафедри складає 17 осіб,
серед яких 7 професорів, 8 доцентів
та один асистент.
За роки її існування підготовлено 18
докторів і понад 100 кандидатів наук.
З 1995 р. за скорегованими навчальними планами курс гідравліки
увійшов складовою частиною до курсу
дисципліни «Процеси і апарати харчових виробництв» для студентів технологічних спеціальностей. Для інших
спеціальностей читаються окремі курси «Гідравліка і гідравлічні машини» та
«Гідрогазодинаміка».
У 1998 р. на кафедрі введено нову
для університету спеціальність «Технологія зберігання, консервування та
переробки плодів і овочів», і кафедра
стала випусковою.
Усі види занять зі студентами денної
та заочної форм навчання проводяться

на рівні сучасних вимог із використанням ТЗН, застосуванням ЕОМ із пакетами прикладних програм та алгоритмів,
демонстрацією навчальних фільмів. Усі
студенти мають змогу брати участь у
студентських наукових гуртках.
Викладачі кафедри беруть участь у
проведенні міжуніверситетських
науково-методичних конференцій з
питань виховання студентів та удосконалення навчального процесу.
При кафедрі працює аспірантура, а
в університеті – спеціалізована вчена
рада, до складу якої входять професори кафедри О.Ю Шевченко й
І.Ф. Малежик. Аспіранти мають можливість захищати кандидатські дисертації за спеціальністю «Процеси й обладнання харчових, мікробіологічних і
фармацевтичних виробництв».
Кафедра має всі необхідні умови
для підготовки висококваліфікованих
фахівців промисловості та науковопедагогічних працівників вищої кваліфікації.
Колектив кафедри філософії забезпечує вивчення філософії, релігієзнавства, логіки, етики та естетики,
педагогіки та психології вищої школи,
методики викладання у вищих навчальних закладах, методології наукової творчості, соціальної філософії. З
усіх цих дисциплін кафедра підготувала методичні розробки до вивчення
дисциплін для студентів денної та
заочної форм навчання: плани семінарських занять, методичні вказівки
до вивчення дисциплін, конспекти
лекцій.
У складі кафедри працюють один
доктор філософських наук, три кандидати філософських наук, два кандидати психологічних наук, один старший
викладач.
Нині кафедра працює у межах
загальнонаукової програми «Людина.
Історія. Світогляд».
Науковці кафедри опублікували ряд
важливих монографій: «Руська національна філософія в контексті української історії та культури» (завідувач
кафедри М. Г. Кітов); «Суб’єктне самовизначення молодої людини в період
повноліття» (доц. І.В. Нікітіна). Підготовлено курс лекцій з дисципліни
«Філософія» на електронних носіях
(доц. І. В. Клочков).
За роки існування кафедра підготувала близько 100 спеціалістів.
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Кафедра має всі необхідні умови для
підготовки висококваліфікованих фахівців, науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації.
На базі факультету для студентів
працює вокально-інструментальний
ансамбль, театр мініатюр, гуртки:
вокальний, хоровий, сучасного класичного та бального танцю, бандуристів, скрипалів тощо.
Збірні команди факультету беруть
активну участь у змаганнях Спар такіади університету, найкращі
спортсмени стають учасниками змагань районного, міського та державного рівня.
Завдяки роботі студради гуртожиток № 2, в якому проживають студенти факультету, постійно посідав призові місця в університетському конкурсі гуртожитків. У гуртожитку постійно відбуваються конкурси на кращу
кімнату, вечори відпочинку, зустрічі з
викладачами.
При гуртожитку функціонують кімнати для навчання, тренажерні зали,
комп’ютерний клас. Усі охочі можуть
відвідувати секції спорткомплексу університету, який знаходиться поруч з
гуртожитком.
Студенти факультету – активні
учасники міжнародної наукової конференції НУХТ, всеукраїнських та міжнародних наукових конференцій різного рівня.
Студенти, найбільш здібні до наукової роботи, залучаються з третього
курсу, а всі студенти 4 і 5 курсів займаються науковою роботою.
Студенти всіх спеціальностей
факультету традиційно посідають
призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з напряму
«Харчова технологія та інженерія» та
конкурсах студентських наукових
робіт. Свої наукові досягнення студенти використовують при виконанні
дипломних проектів та магістерських
робіт.
Кафедри факультету підтримують
тісні наукові зв'язки з багатьма зарубіжними науково-дослідними та
вищими навчальними закладами.
Кращі студенти нашого факультету
щорічно виїздять за кордон з метою
підвищення кваліфікації, обміну
досвідом.
П.Л.Шиян,
декан факультету
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ВОЛОНТЕРИ – ОБЛИЧЧЯ МІСТА
Здавалося б ще зовсім недавно
наша країна приймала футбольне
свято – на вулицях на і у транспорті майоріли різнобарвні прапори,
тривали напружені спортивні баталії, точилися суперечки, про те,
хто ж стане чемпіоном. І ось все
позаду. Багато вражень, повністю
змінених уявлень про нашу країну і
спогадів повезли додому численні
закордонні вболівальники. І серед
них про невтомних помічників,
доброзичливих і приязних, готових в будь-який момент прийти на
допомогу – волонтерів Євро-2012,
серед когорти яких були і студенти
нашого університету.
З 8 червня до 1 липня вболівальників
Євро-2012, які прибули на футбольний
чемпіонат, на вулицях столиці зустрічали
2000 спеціально підготовлених волонтерів Приймаючого міста Києва, основним
завданням яких була мовна підтримка
гостей Києва. Наш університет представляли 100 студентів з усіх факультетів.
УЄФА визначив перелік 20 напрямків роботи для помічників турніру.
Найбільша кількість добровольців відводилась на безпечно-правову, транспортну сферу, до вітальної служби,
акредитації та організації заходів. До
переліку волонтерських функцій також
входив контроль доступу на стадіон,
який передбачав допомогу стюардам
на входах до арен, організація церемоній та фан-розваг глядачів напередодні матчів, супровід VIP-гостей.
Крім того, волонтери були задіяні в
координації глобальної програми харчування різноманітних груп, організації матчів, починаючи від підготовки
роздягалень, технічного та інформаційного супроводження команд і
закінчуючи допомогою у допінг-контролі, координації перебування збірних команд в тренувальних центрах.
Усі напрямки волонтерської роботи
потребували участі в них стійких до
стресу та морально-вольових людей,
натомість, щасливчики отримали можливість професійного самовдосконалення та встановлення зв’язків з однодумцями по всьому світу, а найголовніше – унікальний життєвий досвід.
Загалом волонтери Приймаючого міста
відпрацювали 60 тисяч змін, а на деяких локаціях перебували цілодобово.
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Безкоштовно

Наші волонтери працювали переважно на станціях київського метрополітену, керівництво якого висловило
подяку колективу університету за внесок нашого навчального закладу у
організацію прийому іноземних гостей.
4 липня у міському Будинку вчителя
відбулася зустріч голови Київської
міської державної адміністрації Олександра Попова з лідерами волонтерського руху та кращими волонтерами
Приймаючого міста Києва, серед
яких були активісти нашого навчального закладу.

Голова столичної влади високо оцінив допомогу, надану колективом
нашого навчального закладу – він вручив ректорові університету С. Іванову
Грамоту за внесок у розвиток волонтерського руху та забезпечення ефективної роботи волонтерів Приймаючого
міста Києва, а лідеру волонтерського
руху університету, цьогорічному випускнику факультету інженерної механіки та
пакувальної техніки О.Альве – Сертифікат волонтера Приймаючого міста
Києва. Такі сертифікати отримав кожний
зі ста волонтерів нашого університету.

Довідково. Волонтер (з французької – доброволець) – добровільний помічник.
Зазвичай волонтери безоплатно працюють у сиротинцях, притулках для дітей, школах-інтернатах і будинках престарілих. Вони доглядають за хворими і допомагають
літнім людям поратися по господарству.
В Україні існує давня традиція суспільної праці, взаємодопомоги, піклування про
ближнього. Осіб, які працювали у цій сфері, називали громадськими діячами, альтруїстами, доброчинцями, добровольцями тощо. Настали нові часи і по-іншому стали називати таких людей – волонтери. У Законі України «Про соціальні послуги»
поняття «волонтер» трактується як фізична особа, яка добровільно здійснює благодійну, неприбуткову та вмотивовану діяльність, що має суспільно корисний характер.
Існує припущення, що волонтерство як суспільний рух виникло на Заході, а першими волонтерами були самаритяни, які почали надавати допомогу усім, хто її
потребував. Більш впевнено можна говорити про виникнення феномену волонтерства вже з середини ХІХ століття. 1859 рік вважається роком виникнення волонтерського руху у світі. Саме в цей період відомий французький письменник-журналіст
Жан Анрі Дюнан, вражений наслідками кривавої битви при Сольферіно, запропонував створення Червоного Хреста – організації, яка б працювала на волонтерських
засадах і надавала першу медичну допомогу полоненим та пораненим.
Принципами, сформульованими Анрі Дюнаном, керуються і досі волонтерські організації усього світу.
Деякі дослідники виділяють ХХ століття як головну віху у розвитку волонтерського
руху. У Європі після закінчення першої світової війни з’явилися люди, готові надавати допомогу постраждалим у війні. Саме у цей час були створені перші волонтерські
організації. На сьогодні засновано Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби (CCIVS) під егідою ЮНЕСКО зі штаб-квартирою у Парижі.
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