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ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ПІДСУМКИ, ПЛАНИ Й ПОТОЧНІ ПИТАННЯ
30 березня відбулося планове засідання вченої
ради університету. Традиційно воно розпочалося
з вітання членів вченої ради, що відсвяткували
свої дні народження між засіданнями, й вручення
дипломів кандидата наук. Їх ректор Анатолій
Українець вручив: Катерині Бобрівник, Миколі
Костікову (обидва за спеціальністю «Інформаційні
технології») й Олександру Лисому (за спеціальністю
«Технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових концентратів»). Далі
засідання продовжилося відповідно до насиченого
порядку денного.
Про вибори директора Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ доповів
перший проректор Володимир Яровий. 28 березня
у коледжі відбулися збори трудового колективу,
які рекомендували вченій раді університету дві
кандидатури Григорія Решетюка (15 голосів «за
рекомендацію вченій раді університету») і Віктора
Федоріва (71 голос «за рекомендацію вченій раді
університету»). Заслухавши інформацію щодо
претендентів і задавши свої питання присутньому
на засіданні Віктору Федоріву, вчена рада таємним
голосуванням визначилася з кандидатурою
директора відокремленого структурного підрозділу
університету. Більшістю голосів вчена рада
підтримала волевиявлення колективу Кам’янецьПодільського коледжу харчової промисловості
НУХТ, обравши на посаду директора к.т.н.,
доцента Віктора Федоріва. Результати таємного
голосування оприлюднила голова лічильної комісії,
завідувач кафедри технології жирів і парфумернокосметичних продуктів Тамара Носенко. Вчена
рада одностайно затвердила протоколи лічильної
комісії.
Наступним заслухали звіт директора
Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ
Анатолія Палаша. Він детально розповів про
виконання умов свого контракту по всіх видах
діяльності коледжу. Вчена рада прийняла до
відома звіт директора коледжу.
З питання «Наукова та інноваційна діяльність,

підготовка наукових та науково-педагогічних
кадрів вищої кваліфікації в університеті» доповів
проректор з наукової роботи Олександр Шевченко.
Він, зокрема, повідомив, що звіт університету
з наукової роботи у Міністерстві освіти і науки
України викликав значне зацікавлення присутніх й
надзвичайно високу оцінку від заступника міністра
Максима Стріхи, який запропонував оприлюднити
інформацію про наукові здобутки нашого
колективу у фаховій газеті МОН і НАНУ «Світ», що й
було зроблено. Також проректор висловив подяку
завідувачеві кафедри технології молока і молочних
продуктів Галині Поліщук, завідувачу кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Володимиру Ковбасі, професору кафедри технології
м’яса і м’ясних продуктів Василю Пасічному,
доценту кафедри технології жирів і парфумернокосметичних продуктів Володимиру Бахмачу за
допомогу в організації у МОН виставки-презентації
новітніх технологій, розроблених нашими
фахівцями, що наочно підтвердила високий
рівень наукового доробку нашого колективу. Далі
проректор детально проаналізував усі аспекти
наукової діяльності університету за минулий
календарний рік, у т.ч. наукову роботу студентства.
Про публікаційну активність науковопедагогічних працівників університету доповіла
директор Науково-технічної бібліотеки університету Наталія Левченко. Вона зробила докладний
аналіз публікацій і цитованості наших науковців у
наукометричних базах.
Структурним змінам в університеті був
присвячений виступ проректора з науковопедагогічної та виховної роботи Лариси Арсеньєвої.
З метою поліпшення організації освітнього
процесу, підвищення якості підготовки фахівців
з урахуванням досвіду провідних європейських
університетів було запропоновано створити
Навчально-науковий інженерно-технічний інститут
шляхом об’єднання факультетів інженерної
механіки та пакувальної техніки та енергетики і
енергоменеджменту. Також були запропоновані

створення кафедри харчової хімії на базі кафедр
загальної і неорганічної хімії, аналітичної хімії
і органічної хімії; перейменування кафедри
біохімії та екологічного контролю на кафедру
екології й кафедри хімічної технології та фізичної
і колоїдної хімії на кафедру хімічних технологій
харчових добавок та косметичних засобів, а також
реорганізація кафедри технології харчування та
ресторанного бізнесу у дві – кафедру готельноресторанної справи і кафедру технології ресторанної і аюрведичної продукції. Вчена рада,
вислухавши аргументи на користь пропонованих
змін і активно їх обговоривши, одностайно
підтримала структурні новації.
Надзвичайно актуальним наразі у освітньому
і науковому середовищі є питання академічної
доброчесності. Вчена рада розглянула механізм
забезпечення академічної доброчесності в
нашому виші, про який доповів перший проректор
Володимир Яровий.
Питання щодо встановлення на рівні
університету державної цільової підтримки
студентам університету у формі пільгової оплати
проживання у студентському гуртожитку порушив
проректор з соціально-побутових питань Віктор
Сташейко. Він, зокрема запропонував встановити
студентам, що підпадають під дію чинних
нормативних документів стосовно пільгових
категорій, оплату за проживання у гуртожитку у
розмірі 50% від вартості розрахунку проживання.
Серед поточних питань вчена рада заслухала
інформацію щодо встановлення надбавок
працівникам університету з 1 квітня. Також
ректор проінформував щодо перспектив вступу
на подальше навчання в університеті випускників
коледжів нашого навчально-наукового комплексу. Крім того, перезатвердили Положення
про преміювання працівників університету
та Положення про встановлення надбавок
працівникам університету, які презентував
проректор з навчально-виробничої діяльності та
розвитку Олександр Бессараб.

Директор ПКХТ
НУХТ Палаш А.А.

Проректор з
соціальнопобутових питань
Сташейко В.І.

Зав. кафедри
МАХФВ Гавва О.М.

2

nuft.edu.uа - №4 (1148) квітень 2017 р - ПРОМІНЬ

У ПОЛІ ЗОРУ – ОПТИМІЗАЦІЯ Й
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ
29 березня в університеті зібралися
представники наукових установ, підприємств
та організацій з усіх куточків України, а також
Німеччини, Данії, Польщі, Узбекистану, що так чи
інакше мають стосунок до цукрової промисловості
– чи то розробляють технології, чи то обладнання
або матеріали, чи безпосередньо виробляють
продукцію, адже впродовж двох десятиліть
наприкінці березня наш університет – Альма
матер більшості з них – стає майданчиком для
демонстрації здобутків і пропозицій, активних
комунікацій, обміну досвідом, розвитку існуючих
і налагодження нових партнерських зв’язків,
пошуку шляхів розв’язання проблем і вирішення
болючих питань, що назріли у галузі. З цією метою
проводиться масштабна Міжнародна науковотехнічна конференція «Перспективи розвитку
цукрової галузі України».
Розпочалося зібрання з виставки сучасних
технологій, матеріалів та обладнання для
цукрової промисловості, яку відкрив проректор
нашого університету з наукової роботи, професор
Олександр Шевченко. Познайомившись із
кращим надбанням вітчизняних і закордонних
підприємств, гості університету приступили
до обговорення нагальних питань: підведення
підсумків роботи бурякоцукрової галузі України
за 2016 рік і визначення завдань на поточний
рік; проблем забезпечення конкурентоспроможності підприємств цукрової промисловості;
використання нових розробок та обладнання
вітчизняного виробництва у цукровій галузі,
як одного із ключових пунктів для підвищення
конкурентоспроможності українського цукру;
оперативного контролю якості на цукрових
підприємствах; сучасних підходів у проектуванні
систем автоматизації для цукрової промисловості;
енергозбереження на цукрових заводах України
тощо.
Відкрив роботу конференції професор
Олександр Шевченко. Від імені ректорату й ректора,
професора Анатолія Українця він щиро привітав
учасників зібрання, побажав їм плідної роботи й
познайомив із діяльністю нашого навчального
закладу, зокрема в царині підготовки фахівців
для цукрової галузі (а це – понад 130 років!).
Огляд законодавчих змін і прогноз на найближче

майбутнє присутнім представив директор департаменту продовольства Міністерства аграрної
політики та продовольства України Микола Мороз.
Результатам сезону 2016 року цукрової галузі
України присвятила свою доповідь начальник
аналітичного відділу НАЦУ «Укрцукор» Руслана
Бутило. Про інноваційні підходи та розвиток галузі
у Польщі розповів директор фірми «Noton» Януш
Яцек Кшиштоф. Багато уваги учасники конференції
приділили енергозберігаючим технологіям та
оптимізації обладнання й технологічних процесів.
Зокрема, про це йшлося у виступах директора
ТОВ «Ренерго» Дмитра Зозулі, головного технолога
генерального представництва «BWS Technologie
GmbH» у країнах СНД Ігоря Федіва, заступника
генерального директора ТОВ «Теплоком» Михайла
Ладановського, керівника проекту фірми «ENERDry
A/S» (Данія) Олександра Бондаря, представника
фірми «Hugo Vogelsand» (Німеччина) Сергія
Сітнікова та ін.
Конференція працювала впродовж 2930 березня. Протягом її роботи низку цікавих
і актуальних доповідей презентували фахівці
різних кафедр, а також Проблемної науководослідної лабораторії та Інституту післядипломної
освіти нашого навчального закладу. Зокрема,
про підготовку фахівців для цукрової галузі за
спеціалізацією «Технологія цукру та полісахаридів»
розповіла завідувач кафедри технології цукру
і підготовки води Наталія Гусятинська. Адже
сьогодні галузь потребує висококваліфікованих
спеціалістів-технологів, і ця тенденція буде тільки
зростати. Наш виш є єдиним в Україні вищим
навчальним закладом IV рівня акредитації, що
готує фахівців для цукрової галузі, а відповідно
кафедра технології цукру і підготовки води є
профільною щодо підготовки зі спеціалізації
«Технології цукру та полісахаридів».
Завідувач кафедри відзначила, що кафедра і
цукрові заводи потребують відповідно студентів
і висококваліфікованих фахівців, але в той же
час це завдання не може бути вирішеним без
взаємовигідної співпраці обох сторін.
Наталія Гусятинська зазначила, що основним
напрямком співпраці має стати підвищення
професійного рівня майбутнього фахівця
шляхом: відбору випускників шкіл безпосередньо
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підприємством із навколишнього регіону, що
забезпечить не тільки мотивацію кращого
навчання студента в університеті, але й надасть
можливість роботодавцю впливати на професійну
компетентність майбутнього фахівця під час
навчання і проходження практики; навчання
за кошти юридичних осіб (цукрового заводу)
студентів певних спеціальностей (технолог,
енергетик, механік та ін.), які згідно з договорами
після закінчення навчання повернуться працювати
на цукровий завод; направлення працівників
заводів, що мають фахову освіту після технікумів
чи коледжів, на навчання за скороченою формою
(заочне чи денне).
Для якісної підготовки фахівців важливо
постійно модернізувати лабораторну базу
кафедри відповідним сучасним оснащенням, що
сприятиме набуттю необхідних практичних навиків
майбутніми фахівцями. Наталія Гусятинська
подякувала за співпрацю і допомогу в оснащенні
приладами директора ВП «Жданівський цукровий
завод» Володимира Омельченка за наданий
у подарунок кафедрі у 2016 році сучасний
лабораторний кондуктометр OHAVS.

Директор
депаратаменту
продовольства
Мінагрополітики
Мороз М.А.
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НАУКА ЗАРАДИ МАЙБУТНЬОГО
Людство вступило в еру потужних інноваційних технологій, які нині
зумовлюють розвиток країн і народів. Сьогоднішній світ розвивається в умовах
жорсткої конкуренції на ринку наукомістких технологій, товарів і послуг,
переходу провідних країн від індустріальних до постіндустріальних економік,
формування локальних спільнот і глобального суспільства. Тому для кожної
держави надзвичайно важливим, фактично, пріоритетним завданням є
розвиток наукових досліджень, підтримка обдарованих талановитих молодих
науковців, трансфер інновацій в усі галузі економіки.
Одним із флагманів вітчизняної університетської науки є наш університет,
наукова діяльність у якому посідає чільне місце серед пріоритетних напрямів,
і це цілком закономірно, адже науковим дослідженням протягом всієї історії
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нашого навчального закладу надавалося особливе значення – наукові школи,
засновані нашими видатними вченими, налічують не одне десятиліття. Їх
відкриття й винаходи стали підмурівком створення й розвитку багатьох
провідних вітчизняних і зарубіжних підприємств.
Сьогодні можна говорити про доволі широкий спектр наукових уподобань
учених університету. Щорічно звіт нашого вишу з наукової роботи у Міністерстві
освіти і науки України викликає значне зацікавлення присутніх й надзвичайно
високу оцінку керівництва Міністерства. Не став винятком і цей рік. Пропонуємо
читачам основні позиції звіту, який представив у МОН проректор з наукової
роботи, професор Олександр Шевченко.
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НАУКОВА ТРАДИЦІЯ МОЛОДІ
5-6 квітня в університеті працювала 83-я
Міжнародна наукова конференція молодих учених,
аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді
- вирішенню проблем харчування людства у XXI
столітті», традиційними учасниками якої стали
молоді науковці з усіх куточків України, близького
і далекого зарубіжжя.
Пленарне засідання відкрив проректор
нашого університету з наукової роботи, професор
Олександр Шевченко, який тепло привітав
молодих науковців від ректора, професора
Анатолія Українця, колективу нашого вишу та себе
особисто. Проректор коротко розповів про численні
наукові здобутки нашого університету й побажав
учасникам зібрання плідної й цікавої роботи.
Із презентацією нашого навчального закладу
виступив проректор з міжнародних зв’язків та
інтеграції Ярослав Засядько.
Голова Ради молодих вчених нашого
університету, доцент Олексій Губеня навів
статистику цьогорічної конференції. Зокрема,
він повідомив, що заявлено до участі понад 600
доповідей, опубліковані 1190 тез доповідей,
англійською мовою 103 тези, в т.ч. тези з інших
вишів України – 148 і тези із зарубіжних ВНЗ – 143.
Крім того, науковець розповів про програму й
регламент роботи зібрання.
Також у рамках пленарного засідання свої
навчальні заклади презентували Пауліна Туркан
із Університету Штефан чел Маре міста Сучава
(Румунія), Каріна Кучерян із Чернівецького
національного університету ім. Юрія Федьковича
та Ірина Мельник із Одеської національної академії
харчових технологій.
Зауважимо, що робочою мовою пленарного
засідання була англійська.
Впродовж десятиліть, що працює це наукове
зібрання, склалася добра традиція розглядати
надзвичайно широке коло питань. Цього року
вперше працювали англомовні секції – «Харчові
технології», «Хімія та хімічні технології», «Процеси,
обладнання і системи контролю харчових
виробництв», «Економіка і управління» та
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«Готельно-ресторанний та туристичний бізнес».
Загалом же молоді науковці презентували
результати своїх досліджень у 51 секції.
34 матеріали доповідей молодих науковців
НУХТ та інших ВНЗ, у тому числі закордонних:
«Stefan cel Mare» University of Suceava (Румунія),
Могилевського
державного
університету
продовольства (Білорусь), Technical University of
Moldova (Молдова), Львівського торговельноекономічного університету, Білоруського аграрного
технічного університету, Азербайджанського
державного
економічного
університету,
Чернівецького національного університету імені
Юрія Федьковича були подані на секцію«Технології
функціональних інгредієнтів та нових харчових
продуктів»
Теми доповідей були присвячені актуальним
напрямкам розроблення, виробництва та
споживання принципово нового покоління
харчових продуктів – продуктів оздоровчого,
профілактичного, лікувального та спеціального
призначення. Наприкінці конференції були
підведені підсумки: визначені найкращі усні
доповіді серед студентів. Найбільш актуальними
та цікавими визначені доповіді – студенток
4-го курсу Навчально-наукового інституту
харчових технологій нашого університету Зої
Прут («Створення рецептури десерту оздоровчого
призначення на основі кисломолочного сиру» (1
місце), Ірини Гаврилової («Отримання вершкового
масла оздоровчого призначення» (2 місце) та Лесі
Телетьон («Використання порошку з ягід горобини
при виробництві булочок» (3 місце).
Також серед усних доповідей за новизну та
актуальність були відзначені доповіді асистента
кафедри технології оздоровчих продуктів НУХТ
Ірини Ясінської («Вплив параметрів сушіння на
вміст сполук антиоксидантної дії у пророщеному
насінні сільськогосподарських культур») та
аспіранта кафедри технології оздоровчих продуктів
Артема Ущаповського («Перспективи створення
цукрових кондитерських виробів геродієтичного
призначення»).

Роботу секції «Біотехнологія і мікробіологія»
відкрила завідувач кафедри біотехнології і
мікробіології д.б.н., професор Тетяна Пирог,
яка привітала молодих науковців і побажала
учасникам зібрання плідної й цікавої роботи.
Під час роботи секції були заслухані 19 усних і
розглянуті 17 стендових доповідей. Слід відзначити
учасників гуртка «BIOTECH», студентів 3 курсу Ігоря
Ключку та Каріну Кондрашевську, які лише восени
увійшли до складу гуртка, а вже встигли виконати
і проаналізувати велику кількість експериментів,
результати яких були відображені у стендовій
доповіді «Вплив катіонів кальцію на біологічні
властивості поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405».
Цікавість аудиторії викликала усна доповідь
магістранта кафедри Валентина Моцара «Розробка
технології виробництва лікарського препарату
на основі альфа-ліпоєвої кислоти», який, до речі,
виконує магістерську роботу на базі центральної
лабораторії фармацевтичної розробки ПАТ
«Фармак».
Жвава дискусія розпочалась після виступу
магістрантки Ольги Бородіної, яка познайомила
присутніх із результатами антимікробної
активності абзимів коров’ячого молозива і
можливістю їх подальшого використання у складі
дитячого харчування.
Засідання секції «Біохімія та екологія харчових
виробництв», на яку були подані 26 тез доповідей
молодих науковців та аспірантів, очолив професор
кафедри біохімії та екологічного контролю Анатолій
Салюк.
Тематика доповідей була різноманітною – це
і проблеми очищення стічних вод підприємств
харчової промисловості; перероблення відходів
пивоварної галузі; екологічні проблеми, що
виникають під час виробництва цукру; утилізація
відходів молочного виробництва; проблеми
деградації земель та ін.
За результатами виступів на конференції
були визначені переможці: Володимир Тобілко
(«Спіруліна – джерело біологічно-активних
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речовин» (1 місце), Аліна Семенюк («Екологічні
наслідки використання протиожеледних засобів
на ґрунти» (2 місце) і Аліна Ковтун («Використання
альтернативних видів палива для зміни бензину»
(3 місце).
У рамках конференції відбулося засідання
секції «Готельно-ресторанна справа», модератором
якої виступила кафедра технології харчування та
ресторанного бізнесу.
Всього на секцію були подані 98 матеріалів
доповідей, присвячених перспективам розвитку
індустрії гостинності.
Надзвичайну
зацікавленість
присутніх
викликали наукові розвідки наших студентів.
Зокрема, студенти І курсу спеціальності «Готельноресторанна справа» освітнього ступеню «магістр»
і ОКР «спеціаліст» розглянули перспективи
розвитку вітчизняного готельного господарства:
Ксенія Попович розповіла про розроблення
системи управління якістю служби Housekeeping,
Тетяна Антоненко – про перспективи розвитку
агроготелів, Руслана Шмаргун – стратегію розвитку
конгрес-готелів. А студенти спеціальності «Харчові
технології» спеціалізацій «Технології в ресторанному господарстві» і «Технології харчування» разом
зі своїми науковими керівниками зосередили
увагу на удосконаленні технологій страв для
закладів ресторанного господарства. Жваве
обговорення викликали доповіді Аліни Ніколайчук
про перспективи використання гарбузово-морквяного напівфабрикату й Анни Лавриненко про
використання спіруліни в технологіях ресторанної
продукції. Варто відзначити ґрунтовну доповідь
студента ІІІ курсу спеціальності «Харчові технології»
Антона Костенка про пристрій для рівномірного
теплового оброблення продукції, розфасованої в
герметичну тару.
Серед доповідачів була відзначена аспірант
кафедри технології харчування та ресторанного
бізнесу Мар’яна Назар, яка за результатами своїх
наукових досліджень представила доповідь
«Впровадження оздоровчого харчування в
закладах ресторанного господарства».
На кафедрі органічної хімії почали готуватися
до конференції вже з самого початку навчального
року. Першими презентували свої здобутки

студенти першого курсу спеціальності «Хімічна
технологія» Георгій Мельниченко і Олександр
Волков, які під керівництвом Світлани Ковальової
підготували доповіді для англомовної секції.
Роботи «Determination of presence of the waterretainer sodium triphosphate in minced meat with
method of near-IR spectroscopy» і «Determination of
raw meat freshness by the express method of nearIR spectroscopy» викликали неабиякий інтерес
аудиторії, жваву дискусію та багато запитань.
Вже наступного дня розпочала свою роботу
секція «Синтез та дослідження органічних
сполук». Свої дослідження представили 15
доповідачів, які яскраво доповнювали свої
доповіді мультимедійними презентаціями,
зразками синтезованих продуктів. Після тривалого
обговорення були визначені переможці: Олена
Черкавська («Вплив хімічного складу ефірних олій
на властивості парфумерних та фармацевтичних
продуктів» (1 місце), Марина Ярош («Одержання
карбонових кислот тієнопіримідинового ряду
гідролізом відповідних естерів» (2 місце) і Ліна
Гончарук («Дослідження складових косметичного
комплексу» (3 місце).
На базі кафедри автоматизації та
інтелектуальних систем керування працювала
секція «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані
технології», що включала підсекцію «Інтелектуальні
комп’ютерні системи керування».
Особливістю цьогорічної конференції стало
значне розширення питань, які стосуються
сучасної теорії керування, зокрема: використання
спеціальних статистичних методів (аспірант
Андрій Безуглов); інтелектуальних методів
керування (аспірант В’ячеслав Швець); методів
полієдрального програмування (студент Максим
Ляшенко); використання спеціальних регуляторів
(студенти Микола Білецький, Дмитро Крищенко,
Василь Циганенко).
Традиційно у рамках конференції працювали
секції гуманітарного спрямування. Зокрема, на базі
кафедри іноземних мов професійного спрямування
під керівництвом завідувача кафедри Єлизавети
Смірнової працювали підсекції професійної
англійської, німецької та французької мов, у
яких студенти та аспіранти різних технологічних
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спеціальностей та сфери обслуговування харчової
промисловості в яскравій, оригінальній формі
презентували свої дослідження іноземними
мовами.
Враховуючи актуальність і новизну інформації,
та належний рівень володіння іноземною мовою,
були визначені переможці: у підсекції англійської
мови Михайло Губа (1 місце), Сніжана Вауліна (2
місце), Єлизавета Петрова, Олександр Горбенко,
Юлія Овдій (3 місце); у підсекції німецької мови
Інна Гетьман (1 місце), Валерія Мостова (2 місце),
Вікторія Ухаль (3 місце); у підсекції французької
мови Олена Чухіна (1 місце), Юлія Шліхта (2 місце),
Катерина Вакуленко (3 місце).
Під час роботи секції англійської мови за
наукову цінність та актуальність досліджуваної
теми була відзначена робота аспіранта кафедри
технології харчування та ресторанного бізнесу
Олексія Собіна.
Учасники секції з українознавчих дисциплін
плідно працювали у підсекціях «Історія України та
політологія», «Культурологія», «Українська мова».
Традиційно й тут після підведення підсумків
роботи підсекцій були визначені кращі доповідачі:
у підсекції «Історія України та політологія» Андрій
Шевченко (1 місце), Федір Абрамов і Вікторія
Букань (2 місце), Анастасія Свистун та Антон Гирба
(3 місце); у підсекції «Культурологія» Євгенія
Юхименко (1 місце), Світлана Колодюк (2 місце),
Олександра Туліка, Юлія Хижняк (3 місце); у
підсекції «Українська мова» Ірина Хільченко (1
місце), Світлана Бакуліна, Анастасія Долюк (2
місце), Анастасія Ягодіна, Павло Скоредов (3 місце).
Не менш активними й цікавими були
засідання інших секцій форуму. Студенти-учасники
конференції зазначили, що набули нових знань,
досвіду, позитивних емоцій. Мотивуючі промови
професорсько-викладацького складу, цікаві
виступи інших студентів, дійсно, підсилюють
прагнення до самовдосконалення, критичне
ставлення до своєї роботи.
Завершилася робота конференції підсумковим
пленарним засіданням і врученням почесних
грамот кращим доповідачам конференції-гостям
нашого університету.
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ЛОГІСТИКА ОЧИМА
УКРАЇНСЬКИХ СТУДЕНТІВ
6 квітня 2017 року в нашому університеті
відбулася вагома подія, що закладає підвалини
для розвитку нового етапу підготовки фахівцівлогістів в Україні, – за ініціативи асоціації
«Український логістичний альянс», а також
підтримки представників бізнесу відбувся І
Всеукраїнський конкурс студентських проектів з
логістики «Логістика очима студентів» на тему:
«Логістика Євробачення-2017».
Захід розпочався з вітальних слів директора
Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і
науки України Олега Шарова, президента асоціації
«Український логістичний альянс» («УЛА») Марії
Григорак, проректора з наукової роботи НУХТ
Олександра Шевченка. Генеральний директор
«УЛА» Юрій Гнатовський звернувся зі словами
подяки до керівництва нашого університету та
урочисто вручив Олександру Шевченку сертифікат
про обрання Національного університету харчових
технологій до асоційованих членів асоціації.
Зокрема, Марія Григорак прокоментувала суть
заходу так: «…найперше ми хочемо побачити і
презентувати роботодавцям талановиту молодь
– студентів, які навчаються за спеціальністю
«Логістика» у вищих навчальних закладах
України. Ми розраховуємо, що цей конкурс
дозволить показати майбутніх лідерів у сфері
логістики, познайомити їх між собою, і продовжити
формування тієї логістичної еліти, яка визначатиме
рівень компетентності на логістичному ринку
України на найближчу, принаймні п’ятирічну
перспективу».
Змагатися за перемогу у конкурсі
приїхали команди Національного авіаційного
університету (м. Київ), Київської державної
академії водного транспорту імені гетьмана
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Петра Конашевича-Сагайдачного (м. Київ),
Національного аерокосмічного університету імені
М.Є. Жуковського «ХАІ» (м. Харків), Національного
гірничого університету (м. Дніпро), Національного
університету «Львівська політехніка» (м. Львів),
Національного університету біоресурсів і природокористування України (м. Київ), Східноукраїнського національного університету імені Володимира
Даля (м. Сєвєродонецьк), Сумського національного
аграрного університету (м. Суми).
Наш університет представляла команда
Навчально-наукового
інституту
економіки
і управління (ННІ ЕіУ), яка була сформована
зі студентів третього курсу спеціальності
«Менеджмент»: Вікторії Марущенко, Анастасії
Матусевич, Надії Рубан, Тетяни Чернухи, Санюліан
Сатьяі Ніс. Наукові керівники-тренери нашої
команди – доценти кафедри менеджменту та
адміністрування Тетяна Косарева і Віктор Струнін.
Оцінювало виступи команд авторитетне та
представницьке журі: президент Асоціації «УЛА»
Марія Григорак (голова журі), директор ТОВ «5PL»
Володимир Іващук, операційний директор ТОВ «Delivery» Віталій Костюшко, директор компанії «Хаскі»
Олексій Ящук, HR-менеджер компанії «KUEHNE +
NAGEL Україна» Христина Кириленко, генеральний
директор ТОВ ВКФ «Онікс» Ірина Петрановська,
співзасновник групи компаній «Milk Service» Євген
Голуб.
На розгляд журі були винесені проекти на
тему «Логістика Євробачення-2017», та «Найкраща
презентація професії логіста». Також студенти
змагалися в розв’язанні кейсів логістичного
спрямування, які надали представники бізнесу.
Всього були чотири практичних кейси. Два он-лайн
кейси були запропоновані компанією «5ПІЕЛЬ»,

які конкурсанти вирішували засобами системи
модульного дистанційного навчання.
Слід зазначити, що усі команди
продемонстрували високий рівень презентацій
та результати у розв’язанні кейсів. Тому журі було
дуже нелегко визначитись із переможцями. І
приємно зазначити, що за результатами оцінок
журі команда студентів ННІ ЕіУ стала третьою
у презентації «Логістика Євробачення-2017»,
а відкритим голосуванням учасників конкурсу
виборола перемогу та перше місце у презентації
«Професія логіста»! До речі, наша команда була
єдиною, хто виступав в уніфікованій формі,
причому «фірмових» кольорів Євробачення-2017.
Нагороди переможцям – дипломи, брендові
подарунки, запрошення на стажування, до участі у
проектах, а також на бізнес-сніданки до кінця 2017го року, вручали керівники Асоціації «Український
логістичний альянс» Марія Григорак та Юрій
Гнатовський, керівники і представники компанійорганізаторів і спонсорів конкурсу. Всі команди
також отримали торти від «Лучіано» та іменні
сертифікати про участь у конкурсі.
Організатори конкурсу та представники
бізнесу одностайно зазначили, що ця подія
стала абсолютним прецедентом у контексті
взаємодії вищих навчальних закладів і бізнесу,
запровадження такого конкурсу, який на високому
рівні відбувся у нашому університеті, стало новою
точкою відліку в підготовці фахівців для галузі
логістики. Незважаючи на отримані результати і
місця у номінаціях, виграли у конкурсі абсолютно
всі учасники, оскільки були в епіцентрі визначної
події для всієї України і разом формували бачення
подальшої розбудови нашої держави.
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НОВИНКИ Й ПЕРЕДОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ – У НАВЧАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС
Протягом 29-31 березня 2017 року
студенти спеціальності «Туризм» під
керівництвом
викладачів
кафедри
туристичного та готельного бізнесу відвідали
23-ю Міжнародну туристичну виставку UITT
«УКРАЇНА - Подорожі та Туризм».
Цього року у виставці взяли участь понад
300 компаній із 30 країни світу, зокрема, Албанії,
Болгарії, Індонезії, Білорусі, Єгипту, Грузії,
Угорщини, Туреччини, Палестини, Індії, Китаю,
Об’єднаних Арабських Еміратів, Узбекистану, Сербії
та ін. Дана виставка є щорічною значною подією
як для професіоналів, так і майбутніх фахівців
туристичного та готельного бізнесу, адже форум
збирає туроператорів і готельєрів не тільки з
України, а й з-за кордону, що створює ефективне
бізнес-середовище й сприяє просуванню новітніх
тенденцій на вітчизняному ринку туристичних
послуг.
На офіційному відкритті були присутні Секретар
Комітету Верховної Ради з питань сім’ї, молодіжної
політики, спорту і туризму А.Романова, директор
Департаменту туризму і курортів Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України
І.Ліптуга, заступник голови Київської міської
державної адміністрації А.Резніков, представники
дипломатичного корпусу різних країн.
На форумі з презентаціями виступили
заступник директора департаменту туризму і
курортів МЕРТУ В.Мартиновська, представники
маркетингових і туристичних відділів великих
виноробних підприємств – ТОВ «Айсберг»,

ТМ «Чизай», «Виноробне господарство князя
П.М. Трубецкого», президент Асоціації сомельє
Д. Сидоренко, керівник проекту «Всі Свої» І.Ісакіна,
президент Асоціації гідів Я.Гаврилова, засновник
Музею сиру М. Ложко та інші.
Особливістю цьогорічної виставки було
представлення Асоціації сприяння розвитку
гастрономічного та винного туризму, президентом
якої є ректор нашого університету, професор
А.Українець, на спільному стенді України.
Відвідувачам була запропонована насичена
програма ділових заходів, круглих столів,
семінарів і конференцій, організованих лідерами
туристичного ринку.
Зокрема, 30 березня Асоціацією сприяння
розвитку гастрономічного та винного туризму
в Україні та Департаментом туризму і курортів
Міністерства економічного розвитку і торгівлі
був проведений ворк-шоп «Смачна Україна:
перспективи розвитку гастрономічного і винного
туризму».
Майбутні фахівці з НУХТ мали нагоду
познайомитися з актуальними проблемами
туристичної сфери та поспілкуватися з
професіоналами турбізнесу. Студенти з великою
зацікавленістю ознайомилися з різноманітними
стендами виставки: «Туреччина», «Єгипет»,
«Грузія», «Об’єднані Арабські Емірати», «Болгарія»,
«Прибалтика» тощо, на яких українські та зарубіжні
компанії-учасники представили весь комплекс
послуг для українських туристів. А участь у
професійних семінарах, які проводили люди, що
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зуміли збудувати успішний бізнес у сфері туризму
і гостинності, професійні менеджери, ентузіасти,
закохані у свою справу, стануть у пригоді майбутнім
фахівцям сфери обслуговування.
31 березня 2017 року в рамках ділової
програми 23-ї Міжнародної туристичної виставки
UITT «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм» відбувся
круглий стіл «Сучасна система туристичної освіти
в Україні», на якому з презентацію бакалаврських і
магістерських програм нашого університету у сфері
обслуговування виступили завідувач кафедри
туристичного та готельного бізнесу д.е.н., доцент
Д.Басюк і голова студентської ради факультету ГРТБ
О.Цишек.
Дарія Басюк детально представила інноваційні
програми підготовки фахівців, зокрема,
«Винний та гастрономічний туризм», «Технології
у ресторанному господарстві», «Технології
аюрведичних продуктів» та повідомила про
сертифікатні програми у НУХТ. Вона наголосила, що
основою ефективної підготовки фахівців у сучасних
умовах є інноваційні підходи до навчальної та
виховної діяльності. Олена Цишек розповіла про
численні студентські ініціативи та проекти, які
реалізуються на факультеті готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу, зокрема, фахові майстеркласи, активні практики, День туризму, кулінарний
конкурс, День Європи тощо.
Участь у подібних професійних заходах є
необхідною умовою високої якості підготовки
фахівців у сфері гостинності.
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ВІТАЄМО!
Юрій Георгійович Поржезінський, професор
кафедри теплоенергетики та холодильної техніки
Микола Іванович Осейко, професор кафедри
технології жирів і парфумерно-косметичних
продуктів
Віктор Федорович Резцов, професор кафедри
електротехніки
Євгенія Георгіївна Безугла, інженер 1 категорії
кафедри біотехнології продуктів бродіння і
виноробства
Михайло Олександрович Масліков, декан
факультету енергетики та енергоменеджменту

Сквери, садки, луки вкрилися різнобарв’ям квітучих рослин, лагідне сонячне проміння зігріває
землю й дарує по-справжньому весняний настрій, часом зриваються перші весняні дощики –
прийшов квітень і приніс ювілеї у домівки наших колег. Цього місяця вітання приймають:

Галина Василівна Антонова, завідувач
навчальної лабораторії кафедри вищої математики
імені професора Володимира Можара
Василь Миколайович Тетеря, двірник
господарського відділу
Марія Євгенівна Гордійчук, прибиральниця
студентського містечка
Тетяна Геннадіївна Бєляєва, доцент кафедри
теплоенергетики та холодильної техніки
Віра Василівна Переста, заступник директора з
виховної роботи Свалявського технічного коледжу
НУХТ

Сергій Геннадійович Метльов, асистент кафедри
інформатики
Зоя Петрівна Кузьменко, касир студентської
їдальні
Віра Володимирівна Педенко, секретардрукарка факультету інженерної механіки і
пакувальної техніки

Ларисою Арсеньєвою і Олександром Бессарабом,
головою студентської ради університету Наталією
Ярош. Під час зустрічі йшлося про започаткування
тісної співпраці між нашим університетом і вишами
Японії, зокрема в царині спільних наукових
досліджень і розвитку академічної мобільності.
Гостя дізналася про історію, структуру НУХТ,
коло освітніх і наукових інтересів колективу
нашого навчального закладу, а також долучилася
до висадження на території університету сакур.
У внутрішньому дворику зібралися проректори,
директори навчально-наукових інститутів і декани
факультетів, викладачі, співробітники університету

і, звичайно ж, студенти. Одне дерево тепер милує
око на газоні біля корпусу «З», друге затишно
розмістилося поряд із корпусом «Є». Посаджені
сакури «Канзан» адаптовані до українського
клімату, який більш суворий, ніж на батьківщині
цих дерев, і мають прижитися.
Шановна гостя Юрі Іто подякувала нашому
колективові за таку приємну ініціативу й
наголосила, що сакура - символ Японії та японської
культури, який японці шанують із давніх часів, й
вона дуже рада, що тепер і в нашому університеті
також отримали можливість милуватися чарівним
цвітом цих дерев.

Адміністрація, викладачі, співробітники й
студенти щиро вітають наших ювілярів і зичать
їм міцного здоров’я, усіляких гараздів, наснаги й
успіхів, мирного неба й Божого благословення!

І ЗАЦВІТУТЬ
САКУРИ…
2017 рік оголошений Роком Японії в Україні.
Також цього року виповнюється 25 років
встановленню дипломатичних відносин між
нашими країнами. З нагоди цієї дати уряд Японії
проводить кампанію «2500 сакур», у рамках якої
в різних містах України висадять сакури. Студенти
нашого університету вирішили самостійно
долучитися до цієї акції, й за ініціативи студентської
ради університету придбати саджанець і висадити
на території університету. Студентська ініціатива
знайшла активну підтримку адміністрації, більше
того, адміністративно-технічні служби НУХТ
висловили бажання також долучитися до акції. Тож
на благодійні внески працівників цих служб був
придбаний ще один саджанець.
30 березня в університеті відбулася церемонія
висадження дерев, на яку запросили аташе
економічного відділу Посольства Японії в Україні
Юрі Іто. У ході візиту до НУХТ вона зустрілася з
ректором Анатолієм Українцем, проректорами

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ ПОСАД

- директора (кандидата технічних наук)
Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ;
- директора (кандидата технічних наук) Інституту
післядипломної освіти НУХТ;
- директора (кандидата технічних наук) Державного
закладу освіти «Одеський інститут післядипломної
освіти НУХТ».
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Особи, які бажають взяти участь у конкурсі,
подають такі документи: заяву, заповнений
особовий листок з обліку кадрів у письмовому
вигляді, анкету-резюме в друкованому та
електронному вигляді, засвідчені згідно з вимогами
чинного законодавства України копії документів
про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання,
копію паспорта громадянина України, список
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