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промінь
ЗІ СВЯТОМ!
Щорічно у третю неділю жовтня
відзначається День працівників харчової промисловості. Свято сягає
своїм корінням 1966 року, коли у третю неділю жовтня розпочали святкувати День працівників радянської
харчової промисловості.
Наш університет посідає одне з
чільних місць у розвитку національної та світової харчової науки, саме
наш колектив готує тих висококваліфікованих фахівців-майстрів своєї
справи, яким завдячує своїм розквітом харчова галузь України.
Редакція «Променя» приєднується
до привітань, отриманих нашим університетом від керівництва держави,
численних друзів та партнерів і щиро
зичить колективу Національного університету харчових технологій добра
і щастя, достатку, творчої наснаги,
високих здобутків, нових успішних
злетів, ніколи не спинятися на досягнутому і завжди прагнути більшого!
Шановні викладачі,
співробітники, студенти!
Щиро вітаю колектив Національного
університету харчових технологій зі
святом – Днем працівників харчової
промисловості.
Саме завдяки нашій спільній наполегливій, творчій праці, високому
професіоналізму харчова промисловість нашої Батьківщини активно
нарощує свій потенціал, створюється
продовольча безпека країни, зміцнюються позиції національних продовольчих товарів на зовнішніх ринках.
Наша з вами, шановні колеги, спільна робота – запорука укріплення
галузі, повного задоволення потреб
населення у високоякісних, доступних вітчизняних продуктах.
Щиро вдячний всім співробітникам
нашого університету за професійну
майстерність, творчий неспокій,
почуття високої відповідальності. У
цей святковий день схиляюся перед
вашою невтомною, наполегливою
працею, спрямованою на якісну підготовку фахівців для високотехнологічної харчової галузі. Нехай жодні
труднощі не спинять ваш нестримний
поступ вперед, нехай вас завжди супроводжують успіхи, оминають негаразди, а доля буде до вас щедрою.
Бажаю всім міцного здоров’я, щастя
і благополуччя, миру і добра, нових
творчих досягнень, здійснення усіх
мрій і життєвих планів, добрих справ
в ім’я України.
З повагою,
Ректор
С. Іванов
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ТУТ ЗНАХОДИТЬСЯ МАЙБУТНЄ

18 жовтня в нашому університеті
зібралися численні гості – високопосадовці, керівники і співробітники підприємств України, галузевих
асоціацій, ветерани галузі – харчова галузь нашої країни святкувала
своє професійне свято.
Вже стало доброю традицією для
усіх харчовиків нашої країни у цей день
приїздити до нашого навчального
закладу – для більшості з керівників та
співробітників підприємств наш університет – Альма матер, навчальний
заклад, який дав путівку у життя, забезпечив конкурентоспроможною професією і назавжди став рідною домівкою.
Традиційно гостей університету
вітали наші факультети, які продемонстрували свої здобутки, нові інноваційні розробки наших молодих
науковців – студентів та аспірантів.
Урочисте святкування розпочалося
з вітань – заступник міністра агропро-

мислової політики і продовольства
України Олександр Сень зачитав
вітальні адреси харчовикам від
Прем’єр-міністра України Миколи
Азарова та міністра Мінагрополітики
Миколи Присяжнюка, також він особисто привітав усіх присутніх на святі.
Окреме тепле, щире вітання прозвучало від керівництва Міністерства на
адресу колективу нашого університету
– колиски вітчизняної харчової галузі.
Привітав у стінах університету усіх
харчовиків і ректор нашого навчального закладу Сергій Іванов.
Зі святом колектив університету та
усіх харчовиків також привітали голова
Верховної Ради України Володимир
Литвин та Голова Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти
Максим Луцький.
Також заступник міністра агропромислової політики і продовольства
України Олександр Сень вручив відзнаки кращим працівникам галузі з
нагоди свята. Подяку міністра мінагрополітики отримав ректор нашого
університету Сергій Іванов.
Наш навчальний заклад також відзначив голів галузевих асоціацій та
керівників профільних підприємств.
Відзнаки Національного університету
харчових технологій вручив ректор
Сергій Іванов.
Завершилися урочистості святковим
концертом, підготовленим талановитою молоддю нашого університету.

ОСНОВА РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ
Наш університет взяв участь у
Міжнародному науково-практичному форумі «Наука і бізнес – основа
розвитку економіки», який відбувся
11-12 жовтня 2012 року на базі
Дніпропетровського національного
університету імені Олеся Гончара та
Національного центру аерокосмічної
освіти молоді імені О.М. Макарова.
На Форумі обговорювались наукові і
практичні питання з інноваційної діяльності та форм комерціалізації технологій вищих навчальних закладів. Наш
навчальний заклад представляли ректор університету Сергій Іванов, проректор з наукової роботи та міжнародних
зв’язків Тетяна Мостенська, співробітники Проблемної науково-дослідної
лабораторії. Вони презентували понад
30 інноваційних розробок розроблених
нашими науковцями останнім часом.
Учасники Форуму працювали у секціях за напрямами: енергозберігаючі
технології та енергозбереження; машинобудування, приладобудування та
високоякісна металургія; високі технології; інновації в транспортній системі;

охорона і оздоровлення людини та
навколишнього середовища; розвиток
інноваційної культури суспільства; міжнародне науково-технічне співробітництво; диверсифікація форм трансферу науково-технічних розробок в
тріаді «держава-наука-бізнес».
Також у рамках Форуму працювала
виставка наукових здобутків навчальних закладів. Експозиція нашого університету викликала зацікавленість
учасників та гостей зібрання, а також
схвальні
відгуки
представників
Міністерства освіти і науки, молоді та
спорту України.
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2-4 жовтня 2012 року у виставковому центрі «АККО Інтернешнл»
(м. Київ) працювала XVIII Спеціалізована виставка кондитерської та
хлібопекарної промисловості SWEETS&BAKERY Ukraine,
співорганізатором якої традиційно виступив наш університет.
Участь у цьогорічному форумі взяли понад 60 експонентів
з України, Росії, Польщі, Німеччини, Китаю.

СОЛОДКА ТРАДИЦІЯ
В урочистій церемонії відкриття
виставки взяли участь: ректор
нашого університету Сергій Іванов,
представники секретаріату Кабінету Міністрів України, директор
Департаменту продовольства Мінагрополітики України Олександр
Куць, генеральний директор об'єднання «Укрхліб» Олександр Васильченко, радник голови правління ЗАТ «Укркондитерпром» Юрій
Кожанов, генеральний директор виставкової фірми «АККО Інтернешнл»
Ігор Мельник.
Тепло привітали присутніх та побажали плідної роботи учасникам виставкових заходів директор Департаменту продовольства Мінагрополітики України Олександр Куць та ректор
нашого університету Сергій Іванов.
Стенд нашого університету, як
завжди, викликав велику зацікавленість і учасників, і відвідувачів виставки. Зокрема, представників фірмвиробників кондитерської продукції
зацікавили представлені в експозиції
інноваційні технології виробництва
кондитерської продукції, розроблені
молодими науковцями університету.
У рамках форуму науковці нашого
навчального закладу традиційно провели Міжнародну науково-практичну конференцію. Її організували фахівці кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів нашого університету, а також Інституту післядипломної
освіти нашого університету (м. Київ).
Конференція вкотре зібрала провідних фахівців галузі – і теоретиків, і

практиків. Велику зацікавленість до
анонсованих тем конференції виявили
студенти факультету хлібопекарських і
кондитерських виробництв нашого
навчального закладу.
Жваво обговорювали учасники і
гості конференції проблеми розвитку і
удосконалення існуючих технологій
кондитерської галузі України та створення нових підходів щодо оцінювання якості й безпечності сировини і
продуктів галузі на основі сучасних
фізико-хімічних методів, використання нетрадиційної сировини, підвищення ефективності діяльності підприємств тощо.
Ще однією доброю традицією стала
участь наших досвідчених, а також
молодих науковців у конкурсі кондитерських виробів «Солодкий тріумф»,
який щорічно проводиться в рамках
виставки і неодноразовими переможцями якого є фахівці кафедри технології хлібопекарських і кондитерських
виробів нашого університету.
Цього року у ньому взяли участь
понад 50 зразків продукції та упаковки
від 20 виробників. Серед представлених зразків експертна комісія, до
складу якої увійшли провідні фахівці
галузі, науковці, представники ЗАО
«Укркондитерпром» та Управління з
питань захисту прав споживачів,
визначила переможців, враховуючи
багато нюансів.
Конкурсна оцінка включала в себе
оцінку якості представленого зразка за
органолептичними показниками (смак,
запах, колір, зовнішній вигляд). На

основі комп’ютерної обробки експертного підрахунку середньоарифметичної бальної оцінки всіх членів комісії за
кожний із зразків, журі змогло визначити переможців. Багато виробів заслужили схвальні відгуки членів комісії.
Проте, лише вісім із них були удостоєні
вищої нагороди – Гран-прі-2012. Серед
них два вироби, розроблені науковцями нашого університету: рулет маршмелоу «Секрет здоров’я» та наповнювач «Виноград». Сім перемог здобули розробки наших фахівців у номінації
«Тріумф інновацій»: мафіни «Фруктова
насолода» і «Рисовичок», цукерки
«Виноградна фантазія», маршмелоу
«Веселка», бісквітний торт «Магія», глазур желейна «Каротель» і наповнювач
желейний «Каротинка-яблуко».
Нагороди переможцям вручив радник президента ЗАО «Укркондитерпром» Юрій Кожанов.
Головну «солодку» виставку України
відвідали студенти нашого університету – і не лише майбутні технологи
хлібопекарських та кондитерських
виробництв, залюбки ознайомилися з
представленою експозицією першокурсники груп 1-4 (куратор – доцент
кафедри фінансів Інна Ситник) та 1-8
(куратор – викладач кафедри ділової
іноземної мови та міжнародної комунікації Ольга Ковальчук) факультету
обліку, фінансів та підприємницької
діяльності, а також кафедри технології
консервування (куратор – доцент
кафедри Оксана Точкова). Виставка
збагатила їх новими знаннями та
сповнила незабутніми враженнями.
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КРОКУЄМО ПОПЕРЕДУ!
Невід’ємним елементом сучасної системи підготовки спеціалістів
біотехнологів та екологів для роботи у різних сферах науки і
виробництва є випереджаюча освіта, що базується на постійному аналізі
новітніх тенденцій фундаментальної науки та сучасному коректуванні
освітніх стандартів і навчальних програм з урахуванням вимог часу. Саме
так працюють на факультеті біотехнології та екологічного контролю,
про який нам розповіли його декан Г.І. Архіпова та її заступники
Н.М. Грегірчак та І.В. Лич.
Факультет біотехнології та екологічного контролю започатковано у 1933
році. З 2007 року факультет мав назву
«Факультет біотехнології та екології» і
при реорганізації остаточно сформований у нинішньому складі в травні
2011 року. У складі факультету функціонують 2 випускові кафедри – біотехнології і мікробіології й біохімії та
екологічного контролю, а також 2
загальноосвітні кафедри – органічної
хімії й фізичного виховання.
У далекому 1933 р., тоді ще в
Київському технологічному інституті
харчової промисловості, була створена самостійна кафедра технічної
мікробіології для підготовки спеціалістів в галузі харчових технологій.
Наприкінці 60-х років на базі кафедри
технічної мікробіології була відкрита
кафедра технології мікробіологічних і
вітамінних виробництв. У різні роки
кафедру очолювали ентузіасти, висококласні фахівці, закохані у свою справу: професор, член-кореспондент
АН України Є.І. Квасніков, професори
В.В. Первозванський, Д.П. Проценко,
кандидат хімічних наук С.М. Будницький, доценти Т.А. Борода, К.О. Кірова,
професор, академік АН УРСР Р.В. Чаговець, доцент С.В. Єльчиць, академік
УІАН Г.О. Нікітін, професор Т.П. Слюсаренко, доценти А.М. Шевченко,
В.Д. Веренко. З 2001 року і дотепер
кафедру очолює доктор біологічних
наук, професор Т.П. Пирог.
У 1974 році після відокремлення від
кафедри технології мікробіологічних
та вітамінних виробництв, була створена кафедра біохімії, яку понад 20
років очолював доктор технічних наук,
професор Г.О. Нікітін. Від часу заснування кафедри значна увага надавалась вивченню питань, пов’язаних із
вирішенням екологічних проблем.
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Була створена наукова школа біотехнології очищення стічних вод та утилізації відходів. З 2003 року і дотепер
кафедру біохімії та екологічного контролю очолює доктор технічних наук,
професор Л.В.Левандовський.
Кафедра біохімії та екологічного
контролю, керуючись потребою у кваліфікованих спеціалістах-екологах, з
1995 року здійснює підготовку фахівців напряму «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування». Починаючи
із 2011 року, кафедра єдина в Україні
має ліцензію на підготовку фахівців за
спеціальністю «Екологічний контроль
та аудит». У 2012-2013 навчальному
році кафедра започаткувала навчання
в магістратурі за спеціальністю
«Екологічний контроль та аудит» з
англійською мовою викладання.
Нині на кафедрах факультету працює понад 70 викладачів, серед яких:
два лауреати Державної премії України в галузі науки і техніки (Т.П. Пирог,
О.В. Карпов); два лауреати Премії Президента України для молодих вчених
(Ю.М. Пенчук, С.О. Старовойтова); два
лауреати Премії Верховної Ради
України для молодих вчених (І.В. Лич,
О.І. Скроцька), один викладач, який
отримав грант Президента України для
обдарованої молоді (А.В. Котинський),
8 докторів наук, професорів; 33 кандидати наук, доценти.
Змінюється світ, і разом з ним змінюються наш університет та наш факультет. На передовий край науки і техніки
виходять такі сучасні напрями людської діяльності, як інформаційні технології, нанотехнології, біотехнології. Ми
прагнемо, не порушуючи традицій, іти
в ногу з часом і залучати найсучасніші
знання, розвивати найперспективніші
спеціальності і спеціалізації.

На факультеті наполегливо навчаються, творчо розвиваються і відкривають свої спортивні таланти понад
680 студентів. У цьому їм радо допомагають колективи рідних кафедр.
Органічна хімія, поряд з іншими
хімічними дисциплінами, є базовою
дисципліною для всіх технологічних
спеціальностей нашого університету.
Знання властивостей та хімічних
перетворень органічних речовин
надають можливості розуміння різних
виробничих процесів харчової промисловості з наукової точки зору.
Кафедра органічної хімії була створена ще в 1930 році. З квітня 2002
року кафедру очолює доц. С.І.Шульга,
під керівництвом якого колектив
кафедри активно та плідно працює,
виконуючи різні види навчальнометодичної, науково-дослідної та
виховної роботи.
З метою всебічного сприяння розвитку особистості, в університеті функціонує кафедра фізичного виховання,
діяльність якої – важлива складова
загальної програми формування особи
майбутніх професіоналів. На кафедрі
працюють 16 висококваліфікованих
фахівців (з них 19 % – майстри спорту
міжнародного класу, 50 % – майстри
спорту України, 25 % – кандидати в
майстри спорту, 6 % – 1 розряд), які
професійно поєднують навчальну роботу зі спортивно-масовою та науковою.
Кафедра фізичного виховання розміщена в спортивному комплексі загальною площею 4592 кв.м. В її розпорядженні спортивний майданчик, басейн,
зал баскетболу, волейболу, футзалу,
зал для настільного тенісу та атлетичної
гімнастики, ігровий зал, зали для
занять фітнесом та боксом, клуб з шахів
та шашок. Ігрові зали оснащені всім
необхідним обладнанням, що створює
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чудові умови для спортивних тренувань
та організації і проведення змагань різного рівня і дає змогу пропагувати здоровий спосіб життя серед молоді.
Дві випускові кафедри – кафедра біотехнології і мікробіології та кафедра біохімії та екологічного контролю опікуються
підготовкою фахівців з таких необхідних
для сучасного суспільства спеціальностей, як «Промислова біотехнологія»,
«Фармацевтична біотехнологія», «Екобіотехнологія та біоенергетика», «Екологія та
охорона навколишнього середовища»,
«Екологічний контроль та аудит».
Спеціалістів з промислової біотехнології чекають на багатьох підприємствах
як біотехнологічної, так і харчової галузей промисловості. Фахівці з мікробіології харчових виробництв, яких готує
факультет у межах спеціальності
«Промислова біотехнологія», контролюють мікробіологічний та санітарний стан
харчового виробництва, тобто забезпечують захист продукту від псування,
гарантують захист іміджу торговельної
марки, що впливає на прибуток компанії.
Спеціалісти з фармацевтичної біотехнології, закінчивши навчання, стають
висококласними спеціалістами, які очолюють випуск фармацевтичних препаратів останнього покоління: вакцин, імуномодуляторів, вітамінних, ферментних,
пробіотичних, антибіотичних та багатьох
інших препаратів медичного призначення на всіх ланках їх створення.
Спеціалісти-екологи вирішують надзвичайно складні, але вкрай необхідні
питання щодо захисту навколишнього
середовища від антропогенного забруднення, збереження біологічної розмаїтості, створення максимально екологічно безпечних промислових підприємств.
Студенти під керівництвом викладачів
кафедр проводять цікаві різнопланові
науково-дослідні роботи. Важливою
ланкою у науковому та творчому розвитку студентської молоді є «Екологічний клуб». Досвід наукової роботи
студенти-біотехнологи отримують у
науковому клубі «BIOTECH». Ґрунтовна
підготовка студентів та аспірантів БТЕК
дозволяє їм посідати призові місця на
Всеукраїнських конкурсах та олімпіадах.
У 2012 році студент-еколог С.О. Жадан
став призером Всеукраїнської олімпіади з екології (ІІ місце та спеціальна відзнака організаційного комітету), а студенти-біотехнологи М.О.Шулякова, Д.І. Хомяк та І.В. Філюк за результатами II туру
Всеукраїнської олімпіади з біотехнології

зайняли II і III місця в особистому заліку,
а в командному – II місце. На
Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт за галуззю науки
«Екологія та екологічна безпека»
М.О. ШуIлякова і Д.І. Хом’як нагороджені дипломом І ступеня, І.В. Філюк –
дипломом ІІ ступеня. Магістранти
М.О. Шулякова та Д.І.Хом’як – переможці
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт за напрямом «Хімічні технології». Серія їх наукових робіт відзначена грамотою Президії НАН України.
Наші випускники-біотехнологи працюють на підприємствах біотехнологічної, фармацевтичної, харчової галузей;
в санепідемстанціях; аптеках; організаціях з реалізації фармацевтичних препаратів; в хімічних, мікробіологічних,
біохімічних, технологічних та ін. лабораторіях; в організаціях по забезпеченню
спеціальним обладнанням, фармацевтичних, біотехнологічних, харчових підприємств; в науково-дослідних установах; у навчальних закладах тощо. Серед
наших випускників – керівники найпотужніших харчових, біотехнологічних та
фармацевтичних підприємств України
(корпорації «Оболонь», фармацевтичної корпорації «Артеріум», ФФ «Дарниця», «Борщагівського ХФЗ» та багатьох інших), видатні науковці у галузі
біології, хімії, технічних наук.
Логічним продовженням підготовки
висококваліфікованих кадрів у галузі забезпечення гармонізації технологічного розвитку суспільства та підтримання сталості
розвитку довкілля є підготовка магістрів
спеціальності «Екологічна біотехнологія та
біоенергетика» у межах освітньо-професійного напряму «Біотехнологія». Сфера
діяльності, до якої будуть повністю підготовлені фахівці із зазначеної спеціальності – захист природних екосистем від
антропогенних і техногенних впливів.
Основні методи, їх майбутньої професійної діяльності – біодеградація, біоперероблення та біовідновлення.
Кафедри факультету біотехнології
та екологічного контролю беруть
активну участь у міжнародній співпраці. Співробітниками факультету виконувались наукові дослідження в рамках міжнародного проекту за програмою INCO-COPERNICUS «Поліпшені
методи отримання польських та
українських ферментованих продуктів», до виконання якого були також
залучені колеги з Англії, Франції та
Польщі. Налагоджена наукова спів-
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праця з Дослідницьким інститутом
науки та техніки м. Сі-Пінь, Китайська
Народна Республіка. Команда молодих науковців з числа студентів, магістрантів та аспірантів кафедри БТМ
виборола почесне 4 місце на конкурсі
CULINAR CUP – 2008 у Швеції. Наукові
розробки кафедри БТМ були представлені у Словенії, на конгресі First
European Food Congress, у 2011 році в
Німеччині на EFFoST Annual Meeting.
Ми – єдині в Україні, хто має ліцензію на підготовку фахівців за спеціальністю «Екологічний контроль та аудит».
Після закінчення магістратури за цією
спеціальністю студенти отримують два
дипломи: міжнародного та державного зразків і сертифікат про вивчення
курсу англійською мовою. Наші студенти вивчають дисципліни, які дозволять отримати екологічну освіту сучасного європейського рівня: екологічний
аудит, екологічний менеджмент, екологічне право, стандартизація та сертифікація у природоохоронній діяльності, екологічна біотехнологія, моніторинг довкілля, організація управління в екологічній діяльності тощо.
Майбутні фахівці одержують практичні навички завдяки методикам
впровадження сучасних міжнародних
стандартів ISO 9 000, ISO 14 000; систем керування безпекою харчових продуктів НАССР тощо. Успішна підготовка
студентів у цьому напрямку набуває
особливого значення в умовах, коли
Україна виходить на міжнародні ринки,
що передбачає можливість здійснення
спеціалістами ефективного екологічного контролю та аудиту підприємств.
Випускники-екологи успішно працюють
в органах державного управління:
Міністерстві екології та охорони навколишнього середовища, Державній санітарній інспекції, Державному департаменті продовольства, Укрметтестстандарт,
Державному управлінні екології та природних ресурсів; в установах, які здійснюють екологічний контроль та аудит підприємств будь-якого профілю; у Всеукраїнській екологічній лізі; фірмах екологічного
профілю; в науково-дослідних установах
та навчальних закладах; в міських та районних санепідемстанціях, а також на провідних підприємствах харчової галузі.
Факультет біотехнології та екологічного контролю має право вважати
себе повноправним учасником процесу створення національної інженернотехнічної еліти нашої країни.
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ЦІКАВО, МАСШТАБНО, ЯСКРАВО
27 вересня в нашому університеті – день особливий. Другий рік
поспіль факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу за
всебічної підтримки ректорату університету організував у
внутрішньому дворику університету святкування Всесвітнього дня
туризму. Цікава, насичена різноманітними конкурсами і змаганнями
програма не залишила байдужими ні студентів, ні викладачів і
співробітників нашого навчального закладу. Участь у святі взяли всі
факультети, а також Коледж ресторанного господарства навчальнонаукового комплексу «Національний університет харчових технологій».
З самого ранку у внутрішньому дворику університету кипіла робота – кожний учасник свята облаштовував свою
«туристичну стоянку», намагаючись
зробити її яскравою, креативною,
такою, щоб вразила й запам’яталася
надовго. Фантазії нашим студентам не
займати, тож перед учасниками та гостями свята постали справжні шедеври
туристичного дизайну. Факультет біотехнології та екологічного контролю
віддав данину морській тематиці,
факультет автоматизації і комп’ютерних систем влаштував справжній
туристичний бівак, факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу вражав бездоганною сервіровкою
і озерцем з живою рибою, по-справжньому похідним було стилізоване
багаття у факультету інженерної механіки та пакувальної техніки, а факультет
технології оздоровчих продуктів та
харчової експертизи обіграв свою
абревіатуру в овочах.
Почесним гостем свята став ректор
нашого університету Сергій Іванов.
Кожний факультет готував і пропонував гостям різноманітне туристське
частування: куліш, печену картоплю,
шашлики, юшку, а також брав участь
у різноманітних змаганнях. Усі охочі
могли спробувати свої сили у спортивному туризмі, який складався з
конкурсів: «Метелик», «Міст», «Ліана»
(проходження дистанцій мотузяними
трасами, натягнутими між дерев),
«Веселі перегони» (різноманітні естафети), «Снігова сліпота» (збирання
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палаток всліпу), а також змаганнях з
армреслінгу. Першокурсникам запропонували квест на знання території
університету та конкурс туристичних
стіннівок. Фахівці Української академії з карвінгу провели майстер-клас, і
під їх керівництвом будь-хто міг
спробувати
створити
справжні
витвори мистецтва з овочів та фруктів. Поруч працював шоколадний
фонтан. Родзинкою свята стали конкурс на кращий шашлик та святковий
концерт, підготовлений нашою талановитою молоддю.
Завершилося свято врученням дипломів та солодких призів переможцям
конкурсів.
У конкурсі «Спортивний туризм»
перемогли команди:
1 місце – факультету інженерної
механіки та пакувальної техніки;
2 місце – факультету технології
м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів;
3 місце – факультету економіки і
менеджменту.
У окремих номінаціях цього конкурсу переможцями стали:
«Метелик» і «Міст» – перше місце
виборола команда факультету інженерної механіки та пакувальної техніки;
«Ліана» – перше місце – команда
факультету готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу;
«Снігова сліпота» – перше місце –
команда факультету економіки і
менеджменту;
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«Веселі перегони» – перше місце –
команда факультету технології оздоровчих продуктів та харчової експертизи.
У конкурсі туристичних стіннівок
брали участь першокурсники факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу: перше місце зайняла
група ТУ-1-9, а друге – ГРС-1-7.
У конкурсі «Квест» перемогли
команди першокурсників:
1 місце – факультету технології
оздоровчих продуктів та харчової експертизи;
2 місце – факультету інженерної
механіки та пакувальної техніки;
3 місце – факультету бродильних,
консервних і цукрових виробництв.
Змагання з армреслінгу зібрали
велику кількість не лише вболівальників і глядачів, але й учасників.
Боротьба була запеклою. Зрештою
перемогу здобули:
䉴 серед дівчат – спортсменка факультету біотехнології та екологічного контролю;
䉴 серед юнаків – у ваговій категорії до
75 кг – спортсмен Коледжу ресторанного господарства;
䉴 серед юнаків – у ваговій категорії
понад 75 кг – спортсмен факультету
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
Конкурс шашликів став самим очікуваним та інтригуючим. Готувалися всі
факультети – заздалегідь і ретельно –
вишукували ексклюзивні рецепти, підбирали інгредієнти, придумували
креативне оформлення та цікаву презентацію своєї страви.
Журі оцінювало представлені композиції за такими критеріями: презентація страви, її оформлення, органолептичні показники (зовнішній вигляд,
колір, запах, консистенція та смак).
Завдання виявилося нелегким. З
невеликим відривом у конкурсі перемогли:
1 місце – факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу;
2 місце – факультет інженерної
механіки та пакувальної техніки;
3 місце – факультет технології
м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів.

промінь

Свято вдалося на славу. Ще довго у
внутрішньому дворику університету
зберігалася святкова атмосфера та
лунали пісні під гітару. Наступного
року наш згуртований колектив знову
збереться на свято, бо у нашого університету вже з’явилася нова традиція. А поки що вітаємо всіх – переможців конкурсів і тих, кому фортуна цього
разу не посміхнулася, гостей свята і
всіх тих, у кого в душі живе романтика.
Довідково. Всесвітній день туризму – свято, встановлене Генеральною
асамблеєю Всесвітньої туристської
організації в 1979 році і відзначається
щорічно 27 вересня з метою пропаганди туризму, висвітлення його
внеску в економіку світової спільноти,
розвитку зв’язків між народами різних
країн. Україна стала дійсним членом
Всесвітньої туристської організації у
жовтні 1997 року.
Починаючи з 1980 року Всесвітній
день туризму присвячується певній
тематиці. У 2012 році він відзначався під
темою «Туризм і стійка енергетика:
рушійні сили сталого розвитку». Обрана
тема мала підкреслити провідну роль
туризму у формуванні світлого майбутнього з енергетичною доступністю,
майбутнього, в якому все населення
світу має доступ до сучасних, ефективних енергетичних послуг. Нині туризм,
як один із найбільших у світі економічних секторів, вже зробив важливі кроки
в цьому напрямку, забезпечуючи підвищення енергоефективності та використання енергозберігаючих технологій.
Туризм займає лідируючі позиції в багатьох найбільших енергетичних ініціативах, включаючи енергоефективну
модернізацію літаків, перехід на альтернативне паливо для авіаційних та круїзних лайнерів, енергозберігаючі технології в готельному господарстві та інші
інновації в межах «всесвітньої стратегії
сталого розвитку людства». Такі ініціативи допомагають захистити навколишнє середовище, відіграють певну
роль у припиненні «енергетичної бідності», сприяють створенню нових
робочих місць і допомагають захистити
майбутнє нашої планети.
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«Промінь» продовжує цикл розповідей про видатних діячів нашого
університету, видатних особистостей, ім’я яких носять іменні стипендії, що вручаються кращим із кращих студентів нашого навчального
закладу.
Сьогодні ми пропонуємо читачам
познайомитися з видатним мікробіологом, доктором біологічних наук,
професором, заслуженим діячем
науки України, лауреатом державних премій УРСР та СРСР, членкореспондентом Академії наук УРСР
Євгеном Івановичем Квасніковим.
Майбутній видатний мікробіолог
народився 22 лютого 1906 року у
древньому Глухові Сумської області.
Після закінчення в 1929 р. агробіологічного факультету Київського інституту народної освіти (нині – Київський
національний університет імені Тараса
Шевченка) працював викладачем у
ряді вищих навчальних закладів Києва.
У 1932-1941 рр. його діяльність була
пов'язана з Київським технологічним
інститутом харчової промисловості
(нині – Національний університет харчових технологій), де Євгеній Іванович
організував кафедру мікробіології й
біохімії (нині – це дві випускові кафедри: біотехнології і мікробіології та біохімії та екологічного контролю).
У роки Великої Вітчизняної війни був
начальником лабораторії медсанбату.
Майже п’ятнадцять років, з 1945 р. до
1960 р. пропрацював в Узбекистані, в
Інституті зоології і ботаніки, де у 1947
році створив і очолив першу мікробіологічну лабораторію, яка стала базовою для подальшого започаткування
Інституту мікробіології Академії наук
Узбецької РСР. Тоді ж Квасніков розпочав дослідження в галузі вірусології,
технічної, ґрунтової мікробіології.
У 1960 р. учений повернувся на
Україну, до Києва, де розпочав працювати в Київському інституті мікробіології й вірусології ім. Д.К. За болотного Академії наук УРСР, брав
активну участь у роботі Академії наук
УРСР. З 1990 року – керівник відділу

8

ВИДАТНИЙ МІКРОБІОЛОГ
фізіології промислових мікроорганізмів Інституту мікробіології і вірусології Академії наук України.
Євген Іванович Квасніков створив
наукову школу із проблем промислових мікроорганізмів, які мають велике
значення для різних галузей народного господарства і, зокрема охорони
здоров’я. Вивчаючи групу молочнокислих бактерій, він розробив технологію одержання ряду кисломолочних
продуктів, зокрема, для дітей. Також
наш учений одержав і впровадив у
практику антибіотик лактоцид. Саме
Квасніков запропонував методи санації дітей-бацилоносіїв дизентерії,
установив закономірності синтезу білка, амінокислот, вітамінів тощо, описав ряд нових мікроорганізмів, зробив
внесок у вивчення дії пеніциліну,
феномена довгожительства. Крім
того, Євген Іванович селекціонував
активні раси дріжджів і розробив
рекомендації з їх використання в бродильній і харчовій промисловості. Ще
він вивчав мікроорганізми, які засвоюють вуглеводні нафти, описав особливості їх екології й систематики. На
основі вивчення й селекції мікроорганізмів-деструкторів речовин-забруднювачів наш учений розробив промислові технології переведення високотоксичних речовин у малотоксичні.
Є.І. Квасніков – автор близько 500
наукових праць, у т.ч. 10 монографій.
Під його керівництвом були захищені
15 докторських і 56 кандидатських

дисертацій. Багато років Квасніков
очолював наукову раду із проблем
мікробіології й біохімії Академії наук
УРСР, був заступником голови аналогічної ради в Інституті мікробіології АН
СРСР, науковим керівником у низці
інститутів і галузевих організацій.
Євген Іванович Квасніков був обраний
почесним членом Всесоюзного мікробіологічного товариства (з 1975 р.). Його
наукові здобутки відзначалися на найвищому рівні – у 1981 році йому було
присуджене звання заслуженого діяча
науки України, кілька разів він ставав
лауреатом Державних премій – СРСР
(1971 р.), премії імені академіка
Д.К. Заболотного (1999 р.). Євген
Іванович був нагороджений орденами Трудового Червоного Прапора й
«Знак Пошани», 2 золотими медалями
Виставки досягнень народного господарства СРСР.
Це була цілеспрямована, дуже
вимоглива до себе, цілком віддана
науці людина. Євген Іванович Квасніков – ціла епоха в царині мікробіології,
новатор, беззаперечний авторитет для
плеяди видатних науковців не лише
України, Узбекистану, але й інших країн, на результати його наукових досліджень і відкриттів спираються й досвідчені, й молоді науковці всього світу.
Серце видатного мікробіолога
перестало битися 18 вересня 1995
року, на 90-му році життя.
Колектив кафедри
біотехнології і мікробіології
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БЕЗДОННА ДУША НАРОДУ
В УНІВЕРСИТЕТІ ВІДБУВСЯ КОНКУРС УКРАЇНСЬКОЇ ПІСНІ
«Українська пісня - це бездонна душа українського народу», – писав
всесвітньовідомий український письменник, кінодраматург, режисер,
художник Олександр Довженко. В усі часи українська пісня
зачаровувала, спонукала, надихала. Українську пісню люблять, виконують,
культивують – підтвердження тому, численні конкурси й фестивалі
української пісні. Не виняток і наш навчальний заклад – саме з української
пісні розпочинається розмаїття щорічних культурно-розважальних
проектів. Українська пісня – народна й сучасна – впевнено посідає
лідируючі позиції в уподобаннях і наших вокалістів, і вибагливої публіки.
9 жовтня в актовій залі університету
відбувся традиційний щорічний загальноуніверситетський Конкурс української пісні. Цього року своїм вокальним
хистом, артистизмом, сценічними
постановками, нетривіальними образами, креативом та драйвом гостей свята
вражали 19 учасників з усіх факультетів
нашого університету. До уваги присутніх вони запропонували ліричні, філософські й жартівливі пісні, народні та
сучасні у власній інтерпретації.
А розпочався вечір з віночка
українських пісень у виконанні переможниць минулорічних конкурсів –
Ірини Островської (2010 р.) та Юлії
Лойко (2011 р.). Вони задали настрій
і ритм усій програмі.
Свої сили у вокальному змаганні
спробували і досвідчені наші виконавці, й дебютанти. Усі вони змогли вразити публіку, кожний по-своєму, а всі
разом перетворили Конкурс на прекрасне дійство, яке не залишило байдужих. Головним гостем свята був
ректор університету Сергій Іванов.
Перед журі постало нелегке завдання – визначити кращих із кращих.
Оцінювали виступи наших вокалістів:
с о л і с т к а г у р т у « А С ТА Р ТА » І н н а
Шаркова, відома співачка, народна
артистка України Ольга Макаренко
(голова журі), сценарист та кінорежисер Любомир Левицький, начальник відділу рекламно-виставкової та
інформаційної діяльності нашого університету Юлія Цой та директор
Першого всеукраїнського конкурсу
вокалістів серед навчальних закладів
«Bel Canto» Віктор Малюга.
Перед врученням нагород члени журі
поділилися враженнями від почутого і
побаченого. Любомир Левицький та
Віктор Малюга щиро жалкували – перший, що вже закінчився кастинг на його
нову стрічку «Тіні незабутих предків», а
другий – що завершився відбірковий
тур конкурсу «Bel Canto». Обидва члени
журі раді були б бачити більшість наших
конкурсантів серед учасників своїх
проектів. Широкий вокальний діапазон
університетських соловейків відзначила і професійний педагог з вокалу
(доцент кафедри теорії та методики

постановки голосу Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова), голова журі, народна артистка України Ольга Макаренко, чий голос
полонив не одного слухача.
Третє місце розділили між собою:
Анна Бугера (факультет біотехнології та екологічного контролю) з піснею гурту «Океан Ельзи» «Друг»;
䉴 Маргарита Гаркуша (факультет бродильних, консервних і цукрових виробництв) з піснею «Життям заплачу»;
䉴 Олександр Господінов (факультет хлібопекарських і кондитерських виробництв) з композицією «Така як ти».
䉴

Друге місце вибороли:
дебютантка Анастасія Сазонова
(факультет економіки і менеджменту), яка а-капела виконала пісню
«Соловейко»;
䉴 Анатолій Черневський (факультет
інженерної механіки та пакувальної
техніки) з піснею «Я тебе кохаю»;
䉴 Дмитро Воловин (факультет автоматизації та комп’ютерних систем)
з композицією «Лелеча доля».
䉴

Перше місце зайняли:
Катерина Осадча (факультет енергетики і енергоменеджменту) із запальною піснею «Ой, на городі»;
䉴 Валерія Фролова (факультет технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів) із витонченою композицією «Чекай».
䉴

Одностайним рішенням журі цього року були вручені два гран-прі
Конкурсу. Їх володарками стали:
䉴 Оксана Дереновська (факультет енергетики і енергоменеджменту) з композицією у стилі етно-рок «На вигоні»;
䉴 Наталія Винарська (факультет обліку, фінансів та підприємницької
діяльності) з вишуканим номером
«Божеволію».
Вітаємо переможців, бажаємо
наснаги всім учасникам і з нетерпінням чекаємо на наступний
Конкурс української пісні!
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У ШУМІ СОСОН ТВОРИТЬСЯ ЗНАННЯ
Міждисциплінарні стосунки сьогодні набувають особливої ваги. Як спілкування між народами
творить велику світову культуру, так і плідні контакти між різними галузями науки збагачують одне
одного, приводять до появи нових реалій та нових уявлень про світ.
Саме першого осіннього місяця,
коли міжнародна спільнота відзначає
День знань (1 вересня) та День миру
(21 вересня), у литовській столиці
Вільнюсі, в Університеті імені Міколаса
Ромеріса, відбулася Міжнародна наукова конференція «The world is
composed of stories: The relationship between discourses and
their transformations» («Світ складається з казок: стосунки між дискурсами та їх перетворення»). Але, зважаючи на розмаїту тематику представлених доповідей, може виникнути
запитання: що може бути спільного
між казкою та суворим науковим терміном «дискурс»?
Утім, відповідь було знайдено відразу. Не лише творчо осмислені, а й кваліфіковано інтерпретовані, казкові
сюжети склали благодатний ґрунт, на
якому проросли привезені з 13 країн
світу зела. Науковці із Литви, Латвії,
України, Росії, Австрії, Македонії,
Польщі, Угорщини, Грузії, Болгарії,
Фінляндії, Білорусі, Великобританії на
засіданнях знайомили вдячну вільнюську аудиторію зі своїми вагомими
науковими здобутками, вели жваві
дискусії англійською мовою, ділилися
думками та обмінювалися адресами.
Після
щирих
вітальних
слів
Робертаса Юргайтіса – директора
Гуманітарного інституту – в актовій залі
запанував філософський настрій:
адже першою йшла доповідь на тему
«Філософські визначники реальності
літературного твору». Її автор, вільнюський професор зі стародавнім князівським іменем Вітаутас Мартінкус,
слушно зауважив: «Література та філософія віддавна поєднані пізнавальними вимірами – як у художній, так і у
науковій прозі. Один із них – відчуття
сили самої навколишньої дійсності.
Література, так само як і філософія,
починається від чуттєвої реальності та
веде до естетичного відчуття світу».
Від дослідження зв’язків літератури
з філософією помалу перейшли до
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з’ясування культурологічних реалій
сучасності. Про надзвичайні можливості гуманітарних наук у пізнанні
довкілля свідчать, наприклад, такі
назви доповідей: «The Artwork as
Stories about Being Work of Art» Марії
Вабалайте (Вільнюс; назву можна приблизно перекласти «Розповідь про те,
як художній твір був художнім твором»), «Фрактальні структури в метафізичній поезії» Тетяни Рязанцевої
(Київ), «Казка королів: від видінь
М. Чюрльоніса до політичного дискурсу ХХ століття» Моніки Саукайте
(Вільнюс), «Конструктивність наративних ферментів організації фабули»
Ольги Червінської (Чернівці), «Сучасна
математика та історії про Хаос»
Р. Бубеліса (Вільнюс), «Міжкультурні
трансформації середньовічної історії в
опері Кайї Сааріяхо «Далеке кохання»
Регіни Хлопіцької (Краків), «Художні
видозміни конфлікту божественного/демонічного у сучасній українській
постмодерній прозі» Світлани
Підопригори (Миколаїв), «Історичні
оповіді в календарній обрядовості»
І. Янкового (Єкатеринбург)…
Учасникам наукової конференції
також запропонували розмаїту культурну програму. Багато хто був у
Вільнюсі вперше, але вже не раз чув
про знамените Старе місто, в атмосфері якого розмова про казки та ту
неоціненну допомогу, яку надають
вони у пізнанні різних граней довкілля, виходить на зовсім новий рівень.
Дивує передусім, наскільки литовці,
чия багатюща історія протягом століть перепліталася з українською,
польською, німецькою та російською,
уміють берегти традиції. Напрочуд
чисте та затишне Старе місто; католицькі, протестантські та православні
храми на тій самій вулиці; крамнички
з вигадливими вивісками, флюгери
на шпилях – і навіть старі дворики,
власники яких насправді уміють прикрасити своє життя та зробити його
красивим для інших.

Слід сказати кілька слів і про місцеву
кухню, також не менш «казкову».
Привертає увагу її спорідненість із
українською, – зокрема велика кількість
картопляних, м’ясних та борошняних
страв, які вирізняються спільною технологією приготування та різняться за
назвами. Незвичне на перший погляд
словосполучення «бульвю блінай» –
литовський аналог українських «дерунів», «баршчяй» – не що інше, як борщ;
«колдунай» – не якась чаклунська страва, як може видатися з назви, а особливим способом виготовлені пельмені;
«шакутіс» – кондитерський виріб із
листкового тіста, схожий на ялинку, на
смак подібний до нашого «хворосту».
«Арбата», тобто звичайний чай, у литовській мові жіночого роду: «юода» (чорна), «жаля» (зелена), «гєлєс» (квіткова).
Як і в будь-якому європейському місті, є тут і свої піццерії та суші-бари, проте і місцеві мешканці, й іноземці
юрмляться у чергах, аби скуштувати
традиційний хлібний квас «гіра» та
трав’яну настоянку «Trejos devinerios»
(«Три дев’ятки»), відомі далеко за межами країни, картопляники «цепелінай», а
у Тракаї – і караїмські листкові пиріжки
«кібінай» із різними начинками, аби
полюбити литовську кухню назавжди.
В одному з тутешніх кафе є навіть
спеціальна дошка, на якій позначено
кількість виготовлених тут цепелінів.
І ще один образ, який традиційно
асоціюється з Литвою, – сосни. Сосни
зустрічають мандрівників на в’їзді до
країни; сосни сусідять із промисловими спорудами на околиці Вільнюса;
сосни шумлять навколо університетських будівель, надихаючи науковців
на нові думки, а літераторів – на нові
образи. «Сосна» по-литовськи –
«пушіс»: у самому цьому слові звучить
щось добре, пухнасте, чарівне. І казкове. Справді, у такому казковому місті,
як Вільнюс, можна і потрібно не лише
говорити про казки, а й створювати їх!
Наталія Науменко,
професор кафедри українознавства
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ФОРУМ
ЛІДЕРІВ
ПРАКТИЧНЕ ОЗНАЙОМЛЕННЯ З
ЕНЕРГЕТИКОЮ І ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯМ
У рамках співпраці між організаціями фахівці кафедри теплотехніки
(завідувач кафедри – професор
О.Ф. Буляндра) організували та провели для студентів групи ХТ-2-3
факультету технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи екскурсію
до виставкової зали і науково-технічного центру теплонасосних технологій
Інституту технічної теплофізики НАН
України (ІТТФ НАН України).
ІТТФ НАН України завжди знаходився в авангарді передових ідей і успішно втілював їх у життя. Основними
напрямами науково-технічної діяльності Інституту є:
– теплофізичні дослідження процесів
у теплоенергетичному устаткуванні та
розроблення методів підвищення його
економічності та екологічної безпеки;
– теорія теплообміну і процеси
передачі та використання теплоти в
машинах і апаратах нової техніки;
– тепломасоперенос і новітні енергоощадні і ресурсозберігаючі теплотехнології;
– теорія вимірювання теплових
величин і створення нових теплофізичних приладів і систем.
Очолює Інститут академік НАН
України А.А. Долінський.
Студентів на екскурсії супроводжували досвідчені викладачі кафедри
теплотехніки професор Д.Є.СінатРадченко і доцент О.М.Недбайло.
Екскурсію почали з великої і чудово
оформленої
виставкової
зали
Інституту, де розміщені діючі установки, макети, прилади, плакати тощо.
Студентам були продемонстровані
основні наукові досягнення і розробки
останніх десятиріч: теплоутилізатори,
рекуператори і твердотільні теплоакумулятори, котли для спалювання відходів деревини і тюкованої соломи,
технології отримання біогазу з твердих
побутових відходів, композиційного
палива на основі торфу, водо-вугільного палива і водо-мазутних емульсій,
когенераційні технології, а також лабораторія теплонасосних технологій, у
якій розроблюються, а потім проходять апробацію комбіновані системи
теплопостачання і кондиціонування
приміщень різного призначення.

Матеріально-технічна база лабораторії складається із теплових насосів типу
«ґрунт-рідина», які використовуються в
системах повітряного і підлогового
водяного опалення лабораторного приміщення і частини виставкової зали, а
також їх кондиціонування, теплового
насоса типу «повітря-рідина», що підключений за допомогою оригінальної
гідравлічної схеми в централізовану
систему опалення частини корпуса,
горизонтального ґрунтового колектора і
підземного акумулятора теплоти з різними типами ґрунтових теплообмінників, що оснащені датчиками температури ґрунту, а також сонячного колектора.
Також проводяться дослідження ґрунтових теплообмінників різного типу спеціального призначення у складі систем
теплопостачання окремих приміщень із
використанням теплових насосів “рідина-рідина”. Системи вимірювань,
реєстрації і аналізу первинних даних
автоматизовані і комп'ютеризовані, що
дозволяє проводити дослідження в
режимі реального часу.
ІТТФ НАН України виготовляє установки для визначення теплопровідності різних матеріалів, калориметри,
вимірювачі густини теплових потоків,
пірометри та інші прилади.
Студенти побачили експериментальний енергоефективний будинок,
що споруджується на території інституту за сучасними технологіями, фрагменти термомодернізованого фасаду і
світлопрозорих конструкцій будівлі, де
працюють співробітники Інституту.
Інтенсивність тепловіддачі можна
суттєво збільшити шляхом оребрення
поверхні теплообміну. В результаті
коефіцієнт теплопередачі зростає у
декілька разів при одночасному зменшенні кількості тепло- або холодоносіїв, що використовуються. У виставковій залі серед багатьох установок і
експонатів є стенд із різними типами
високоефективного оребрення труб.
В результаті екскурсії студенти ще раз
пересвідчилися, яким цікавими і корисними можуть бути сучасні наукові розробки.
Д.Є. Сінат-Радченко,
професор кафедри теплотехніки
О.М.Недбайло,
доцент кафедри теплотехніки

Нещодавно в одинадцяте відбувся
Форум лідерів органів студентського
самоврядування та студентських
профспілкових організацій вищих
навчальних закладів України, організований за підтримки Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту
України Донецькою обласною колегією Всеукраїнської студентської ради
та Донецькою асоціацією студентських профспілкових організацій.
Активну участь у роботі форуму
взяв і представник нашого університету – аспірант кафедри автоматизації процесів управління, заступник
керівника Секретаріату Всеукраїнської студентської ради при Міністерстві освіти і науки, молоді та спорту України Валерій Демченко.
Учасники Форуму обговорили низку
актуальних студентських та молодіжних питань. Зокрема, пропозиції
щодо стратегії розвитку молодіжної
політики в Україні; залучення фінансування для реалізації студентських та
молодіжних проектів; а також обмінялися досвідом діяльності органів студентського самоврядування та студентських профспілкових організацій
у вищих навчальних закладах України.
Також вони направили звернення
до Прем’єр-міністра України Миколи
Азарова та Голови Верховної Ради
України Володимира Литвина з проханнями сприяти ухваленню проекту
Закону України «Про вищу освіту», в
редакції розробленій Міністерством
освіти і науки, молоді та спорту та
передбачити в Державному бюджеті
України на 2013 рік збільшення коштів
для навчальних закладів на оплату
комунальних послуг.
Крім того, у рамках Форуму відбулося виїзне засідання Президії Всеукраїнської студентської ради при
Міністерстві освіти і науки, молоді
та спорту, на якому був призначений в.о. Голови Всеукраїнської студентської ради. Їм став голова студентської ради Київського національного лінгвістичного університету Олександр Тур.
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У жовтні 2012 року
виповнюється 60 років
відомому вченому, науковцю,
завідувачу кафедри біохімії та
екологічного контролю нашого
університету, професору,
доктору технічних наук
Леоніду Вікторовичу
Левандовському.

ВІТАЄМО
З ЮВІЛЕЄМ!
Народився наш ювіляр у м. Гайсин
Вінницької області в сім’ї службовців.
У 1974 році закінчив із відзнакою
факультет технології бродильних виробництв Київського технологічного інституту харчової промисловості, після чого
пребував на строковій службі у лавах
Радянськоїт Армії. У період з 1975 по
2003 рр. працював в Українському
науково-дослідному інституті спирту і
біотехнології продовольчих продуктів. У
1983 році захистив кандидатську, а у
1995 році - докторську дисертацію.
З 2003 року Леонід Вікторович очолив
кафедру біохімії та екології харчових
виробництв. Л.В. Левандовський плідно
співпрацює з науковцями інститутів
Національної академії наук України, галузевими науково-дослідними інститутами, з виробничниками. Це дозволяє
йому кваліфіковано і на високому
навчально-методичному рівні проводити
всі види навчальних занять, очолювати
дипломне, магістерське проектування та
підготовку дисертацій аспірантами.
Під керівництвом Леоніда Вікторовича Левандовського вперше в Україні
була ліцензована та акредитована
нова спеціальність – «Екологічний
контроль та аудит» та вперше у нашому навчальному закладі започаткована підготовка магістрантів з цієї
спеціальності іноземною мовою.
Л.В. Левандовський має значний
науковий доробок – понад 160 наукових та навчально-методичних праць, а
також 42 патенти України на винаходи,
є співавтором двох підручників з грифом МОН МС України. Він – академік
Української технологічної академії.
Науково-практичні розробки в галузі
удосконалення та екологізації техно© «ПРОМІНЬ»
Газета
Національного університету
харчових технологій
№8 (1106), жовтень 2012 р.
Заснована у жовтні 1968 р.
Наклад 250.
Зам. № 19/102012

Безкоштовно

логічних процесів комплексної переробки вуглеводвмісної сировини на
спирт, здійснені особисто Леонідом
Вікторовичем та під його керівництвом, широко впроваджено на підприємствах України та зарубіжжя.
Леонід Вікторович є дійсним Членом
експертної ради ДАК Міносвіти і науки,
молоді та спорту України з природничих та математичних наук, член вченої
ради Укаїнського науково-дослідного
інституту спирту і біотехнології продовольчих продуктів Мінагропромполітики України та член двох спеціалізованих вчених рад нашого університету із захисту докторських дисертацій. Також він – член редакційних колегій журналів «Наукові праці НУХТ» та
«Харчова промисловість».
Гармонійний у всьому, наш ювіляр є
зразковим сім’янином, турботливим
сином, батьком, дідусем, розумним,
приємним співрозмовником, готовий
кожному приділити належну увагу та
віддати шматочок свого серця, а співробітники кафедри та студенти відповідають йому тим же.
Бажаємо Вам, дорогий Леоніде
Вікторовичу, міцного здоров’я, благополуччя, добробуту, завжди відчувати
міцне плече та підтримку родини та
колективу кафедри, подальших великих досягень у науково-педагогічній і
практичній діяльності.

П Е Р Ш А
ПЕРЕМОГА!
13 жовтня стартував Чемпіонат
Студентської Ліги «Динамо», участь у
якому бере збірна команда нашого університету. Саме нашій команді в парі з
футболістами Київського національного університету імені Тараса Шевченка
випала честь відкрити турнір.
Ігри Чемпіонату проходять у критому манежі, на полі зі штучним покриттям на заміській базі ФК Динамо в
Конча-Заспі.
На 25-й хвилині першого тайму м’яч
у ворота противника забив студент 3го курсу, факультету обліку, фінансів
та підприємницької діяльності Євген
Жук. Цей м’яч був єдиний у зустрічі,
наші футболісти на класі довели гру
до фінального свистка.
Вітаємо наших футболістів з першою перемогою!
Наступна гра нашої команди відбудеться проти Київського національного університету будівництва і
архітектури.

Колектив кафедри біохімії
та екологічного контролю
Колектив університету приєднується до привітань, які звучать на адресу
Л. В. Левандовського і щиро зичать
йому наснаги, творчого довголіття, і
ще багато талановитих, вдячних учнів!
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