#4 (1158), квiтень 2018 р.

ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ

НУХТ . ПРОМIНЬ

ҐРУНТ
АНАЛІЗ
29 березня відбулося планове засідання вченої ради
університету.
Ректор Анатолій Українець традиційно розпочав його з
вітання членів ради, які відсвяткували дні народження між
засіданнями, та вручення відзнак.
Нагрудним знаком «За академічні заслуги» був нагороджений професор кафедри технології цукру і підготовки
води Леонід Рева.
Подяку ректора за успішну організацію та проведення
ознайомлювальної практики для студентів другого курсу
спеціальності «Харчові технології» отримав начальник
відділу людських ресурсів ТОВ «АШАН» Гіпермаркет Україна
Євгеній Фетісенко. Приймаючи з рук ректора відзнаку, фахівець скористався нагодою й подякував колективу університету за підготовку висококваліфікованих спеціалістів.
Далі відповідно до порядку денного вчена рада розглянула стан виконання комплексного плану заходів з органі-

зації вступної кампанії 2018 року, про що доповів директор
Центру моніторингу якості та координації освітньої діяльності університету Ігор Житнецький. Під час обговорення
цього питання, зокрема, було зазначено, що потребує
суттєвого удосконалення механізм інформування іноземних вступників про конкурсний відбір за спеціальностями
університету. Також звернули увагу на необхідність більш
активного залучення студентів університету до організації
і проведення профорієнтаційних заходів в університеті та
за його межами.
Про організацію всіх видів практики в університеті
доповіла проректор з науково-педагогічної та виховної
роботи Лариса Арсеньєва. Вона повідомила, що у 2017-2018
навчальному році планується проведення практики для
6681 студента, в т.ч. для 4871 бакалавра та 1810 магістрів
другого року навчання. Для організації практики укладено
2095 угод з підприємствами. Також проректор наголосила

на факторах, що ускладнюють організацію та проведення практики: формальний підхід деяких відповідальних
за практику на кафедрах до розподілу студентів на бази
практики, коли не враховується спеціалізація студента;
недостатньо активна робота з керівництвом підприємств
щодо проведення практики студентів відповідно до їх спеціалізації; небажання більшості студентів виїжджати для
проходження практики за межі Києва та Київської області
тощо.
Як відомо наш університет змінив концепцію підготовки
бакалаврів за спеціальністю «Харчові технології» й почав
готувати універсальних бакалаврів – на молодших курсах
вони навчаються за однаковими навчальними планами,
а на старших обирають спеціалізацію. Щоб полегшити їм
цей вибір з цього навчального року була введена новація
– ознайомчо-виробнича практика. Для 10 груп студентів
другого курсу Навчально-наукового інституту харчових

Доповiдь Г. Гончарова

Виступ А. Ладанюка
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технологій вона відбувалася впродовж п’яти тижнів у період дистанційного навчання. Детально про її організацію,
проведення та підсумки розповів заступник директора
Навчально-наукового інституту харчових технологій з навчальної роботи і практичної підготовки Георгій Гончаров.
Наприкінці своєї доповіді, він висловив вдячність усім
підприємствам, що долучилися до проведення цього виду
практики, особливо виділивши два – Переяславську філію
СП «Нібулон» і завод «Люстдорф», які навіть власний транспорт надали, щоб студенти змогли побувати у їх виробничих цехах.
У поточних питаннях розглянули одне, але надзвичайно
важливе – введення в дію нового переліку спеціальностей,
затвердженого КМУ, й зміни, що внаслідок цього назріли в
організації надання освітніх послуг у нашому університеті.

шується, як і штат викладачів кафедр. Проаналізувавши
ситуацію, завідувачі цих кафедр, професори Анатолій
Ладанюк і Ігор Ельперін звернулися до ректорату з пропозицією об’єднання кафедр в одну. Заслухавши надану
першим проректором інформацію та аргументи Анатолія
Ладанюка, вчена рада прийняла рішення з 31 травня 2018
року утворити кафедру інтегрованих автоматизованих
систем керування шляхом об’єднання кафедр автоматизації та інтелектуальних систем керування і інтегрованих
автоматизованих систем управління.
Щодо варіанту підготовки фахівців згідно з новим переліком, коли за однією спеціальністю, різними освітніми
програмами готують фахівців випускові кафедри різних
навчальних підрозділів, питання виникло з освітньою програмою «Управління персоналом та економіка праці», яка

студентів і штату цих кафедр демонструють беззаперечну
привабливість освітньої програми «Управління персоналом
та економіка праці» для вступників й ефективність роботи
персоналу кафедри управління персоналом та економіки
праці.
Володимир Яровий наголосив, що конкурентоспроможності можна досягнути тільки високою якістю освітніх
послуг, тож з нового навчального року необхідно переходити на нові навчальні плани, наближені до європейських,
і динаміка, яку показують ці дві кафедри, підказує єдине
рішення – створення на їх базі однієї кафедри.
У підтримку цієї пропозиції висловилися директор Навчально-наукового інституту економіки і управління Олег
Шеремет, завідувач кафедри менеджменту та адміністрування Михайло Міненко, завідувач кафедри економіки і

Доповідає І. Житнецький

Вручення відзнаки професору Л. Реві
Ґрунтовний аналіз ситуації представив перший проректор
Володимир Яровий. Він зазначив, що на сьогодні у НУХТ
відповідно до нового переліку, введеного у дію у 2015
році, здійснюється підготовка за 22 спеціальностями та
52 освітніми програмами з 11 галузей знань. При чому,
тепер підготовка за однією спеціальністю, але за різними
освітніми програмами здійснюється на різних випускових
кафедрах (на даний момент їх в університеті 32). Зокрема,
за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» фахівців у нас готують дві випускові
кафедри – автоматизації та інтелектуальних систем керування й інтегрованих автоматизованих систем управління
факультету автоматизації і комп’ютерних систем. Перша
за освітньою програмою «Інтелектуальні комп’ютерні
системи керування», друга – «Комп’ютерні технології та
програмування в автоматизованих системах управління».
При цьому контингент студентів по обох програмах змен-

викладається у Навчально-науковому інституті економіки
і управління у рамках спеціальності 076 «Підприємництво,
торгівля та біржова діяльність». За цією ж спеціальністю,
але іншою освітньою програмою готують фахівців і у Навчально-науковому інституті харчових технологій.
Вивчення досвіду викладання освітньої програми
«Управління персоналом та економіка праці» в інших
вишах і аналіз її викладання в нашому університеті дали
підстави віднести її до спеціальності 073 «Менеджмент». З
відповідним обґрунтуванням щодо внесення змін у акт узгодження спеціальностей університет звернувся до МОН.
Наразі ж перший проректор представив вченій раді порівняльний аналіз за 2014-2017 роки по освітніх програмах
«Управління персоналом та економіка праці» і «Менеджмент», що викладаються на кафедрах управління персоналом та економіки праці і менеджменту та адміністрування
відповідно. Абсолютні і питомі показники контингенту

права Анатолій Заїнчковський. Одностайним рішенням
вчена рада університету прийняла рішення з 31 травня 2018
року створити в структурі Навчально-наукового інституту
економіки і управління кафедру економіки праці та менеджменту.
Також перший проректор Володимир Яровий презентував «першу ластівку» – сертифікат про акредитацію за
новими умовами освітньої магістерської програми «Міжнародна економіка», який університет отримав буквально
напередодні засідання. Вчена рада оплесками привітала
колектив кафедри міжнародної економіки. Нагадаємо, що
за новими умовами всі магістерські програми всіх вишів
України вважаються акредитованими до 1 липня 2018 року,
тож процедуру акредитації необхідно здійснити всім без
винятку.
На цьому порядок денний був вичерпаний, і ректор закрив засідання.
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ГОРИЗОНТИ ПАРТНЕРСТВА
26 березня в університеті побувала делегація Чунцінського університету разом із генеральним директором Україно-Китайського центру розвитку культури та освіти Вей Лімін і
директором центру Віталієм Марченком.
Колеги з Китайської Народної Республіки прибули до нашої країни з метою налагодження співпраці з вищими навчальними закладами України, й не могли оминути увагою такий
потужний і знаний у світі виш, як НУХТ.
Гості зустрілися з ректором, професором Анатолієм Українцем, який розповів про
славетну історію університету, його сьогодення, інноваційні освітні програми підготовки
фахівців, унікальні наукові дослідження і розробки наших вчених.

Роз’яснення від проф. І. Ельперіна

товки фахівців в галузі інженерної механіки, процесів і обладнання харчових виробництв,
а також отримали інформацію про наш сучасний університет – навчальні та лабораторні
корпуси, потужну бібліотеку і студентський клуб, спортивний комплекс і студентське містечко.
У лабораторіях кафедри гості ознайомились зі зразками обладнання - лінією пакування
напоїв, міні-броварнею, молочними сепараторами, стендами для вивчення гідравлічного
і пневматичного обладнання. У лабораторії м’ясної промисловості їх зацікавили макети і
діюче обладнання для виготовлення ковбасних виробів, а також унікальний набір демонстраційного обладнання і пристроїв для з’єднання, змащування і діагностики деталей
і вузлів, керування обладнанням, безпеки життєдіяльності, якими оснастила кафедру
компанія «Тетрапак». Китайські колеги відвідали лабораторне заняття з новітніх методів
проектування, де були вражені вмінням наших магістрантів створювати імітаційні моделі
процесів у технологічному обладнанні, здійснювати розрахунки напружень і деформацій у
деталях і вузлах.
На кафедрі технології хлібопекарських і кондитерських виробів гостей зустрів завіду
вач, професор Володимир Ковбаса. Він розповів про наукові дослідження молодих науковців, продемонстрував оснащення навчальних лабораторій із детальними коментарями.
Китайські фахівці зацікавилися співпрацею кафедри з фінською компанією «Лейпурін», у
лабораторії якої саме відбувалося практичне заняття студентів із технологій безглютенових хлібопекарських виробів.

Лабораторна робота на кафедрі біотехнології і мікробіології

З навчальною лабораторією знайомить В. Ковбаса
Проректор з міжнародної роботи Чунцінського університету Хавк Кху і начальник міжнародного відділу Чунцінського університету Рекс Гао зацікавилися міжнародними програмами, за якими працює наш колектив і, зокрема, співпрацею з вишами і науковими
установами КНР. Також гостей цікавила можливість започаткування програм академічної
мобільності студентів, підготовки наукових кадрів, ведення спільних наукових досліджень. Варто згадати, що у структурі Чунцінського університету два навчально-наукових
інститути ідеально співпадають з нашим вишем щодо спеціальностей підготовки фахівців
та наукових інтересів.
Знайомство з НУХТ китайські колеги продовжили на кафедрах машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, технології хлібопекарських і кондитерських виробів,
інтегрованих автоматизованих систем управління, біотехнології і мікробіології. Там китайські фахівці детальніше дізналися про співпрацю наших кафедр з провідними виробниками обладнання, оглянули навчальні й наукові лабораторії, поспостерігали за лабораторними і практичними заняттями студентів.
На кафедрі машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв їх гідом став
голова Ради молодих вчених НУХТ, доцент Олексій Губеня. Гості відвідали музейну залу
кафедри та ознайомилися з історією розвитку української харчової промисловості, підго-
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Завідувач кафедри інтегрованих автоматизованих систем управління, професор Ігор
Ельперін люб’язно відповів на усі питання, що виникли у членів делегації, які не приховували свого здивування й захоплення, оглядаючи лабораторії технологічних вимірювань,
автоматичного управління, мікропроцесорної техніки Schneider Electric і VIPA та інших.
Фахівці кафедри біотехнології і мікробіології, доценти Вікторія Красінько та Віктор
Стабніков ознайомили гостей із потужними мікробіологічними та науковими лабораторія
ми кафедри, розповіли про коло своїх наукових інтересів. Коли вони продемонстрували
географію презентації студентами й науковцями кафедри результатів своїх досліджень
й отримані відзнаки, китайські фахівці не приховували своїх емоцій. Вони були приємно
вражені рівнем оснащення лабораторій, розмаїттям наукових інтересів наших викладачів і
студентів.
Натомість наших науковців цікавили секрети швидкого успіху китайської освіти і науки,
досвід китайських університетів у підготовці фахівців, питання доброчесності і академічної етики серед китайських вчених та інші актуальні й важливі питання університетської
освіти і науки.
Китайська сторона подякувала нашому колективові за теплий прийом і висловила
сподівання на подальшу плідну співпрацю. Адже у червні в Києві планується проведення
україно-китайського конгресу, в рамках якого відбудеться підписання угоди про співпрацю
між Національним університетом харчових технологій і Чунцінським університетом.
Нагадаємо, що Чунціньський університет розташований в місті Чунцінь і є одним із провідних вищих навчальних закладів КНР, в якому навчається понад 50 тис. студентів. Тож
співпраця такого рівня сприятиме розвитку міжнародних відносин нашого університету та
творенню його позитивного іміджу на міжнародній арені.
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ДЕНЬ
ЦУКРОВИКІВ
НУХТ
27-28 березня в нашому університеті працювала щорічна Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи розвитку цукрової промисловості України». Уже понад
20 років стало доброю традицією для цукровиків України,
близького й далекого зарубіжжя збиратися наприкінці березня у Національному університеті харчових технологій,
який багатьом із них дав свого часу путівку у професійне
життя, аби обмінятися досвідом, налагодити нові партнерські зв’язки, активно поспілкуватися щодо пошуку шляхів
розв’язання проблем і вирішення болючих питань, які
назріли у галузі.
Обов’язковою складовою Дня цукровиків у НУХТ стало
проведення виставки сучасних технологій, матеріалів та
обладнання для цукрової промисловості, де провідні підприємства демонструють свої новітні напрацювання.
Цього року до роботи конференції і виставки долучилися понад 230 фахівців – науковців, які працюють в цукровій
галузі, керівників і технічних керівників, головних спеціалістів цукрових компаній, обласних формувань цукрової
промисловості, цукрових заводів, компаній, що працюють
у цукровому бізнесі, представників цукрової галузі Молдови, Польщі, Німеччини.
Співорганізаторами заходів, як і завше, виступили
НаціОнальна асоціація цукровиків України за участю науковців Інституту продовольчих ресурсів НААН України й
Інституту післядипломної освіти НУХТ.
Пленарне засідання відкрила проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва, яка тепло
привітала присутніх й передала вітання та побажання
плідної роботи від ректора університету, професора Анатолія Українця. Проректор розповіла про те, що нині в НУХТ
готують фахівців за 22 спеціальностями, використовуючи й
нові форми організації навчального процесу – дистанційну
і дуальну, та закликала виробничників до співпраці у підготовці висококваліфікованих фахівців, які б відповідали
сучасним вимогам роботодавців. Користуючись нагодою,
вона також запросила випускників НУХТ на традиційну зустріч випускників, яка відбудеться 26 травня.
Учасників заходів привітала і заступник директора
департаменту продовольства, начальник відділу стратегії
розвитку харчової промисловості Міністерства аграрної
політики і продовольства України Світлана Павленко. У
виступі посадовця йшлося про конкурентоспроможність
галузі, про підтримку виробників, у т.ч. на законодавчому
рівні, про імплементацію вітчизняного галузевого законо-

давства до законодавства ЄС, про дотримання принципів
НАССР.
Також фахівець повідомила, що Мінагрополітики наразі
розробляє стратегію експорту української продукції, яка
найближчим часом буде оприлюднена для громадського
обговорення, й наголосила, що в рамках форуму цукровики
мають спільно розробити алгоритм подальшого розвитку
галузі.
Про діяльність Інституту продовольчих ресурсів НААН
України й, зокрема, наукове забезпечення цукробурякової
галузі йшлося у доповіді заступника директора Інституту
Василя Шульги.
Підсумкам виробничого сезону 2017/18, результатам
і прогнозам на сезон 2018/19 присвятила свій виступ
начальник аналітичного відділу Національної асоціації
цукровиків України Руслана Бутило. Вона відзначила збільшення виробництва цукру 1-ї категорії й те, що у минулому
маркетинговому році був рекордний експорт продукції, а
також повідомила, що у цьому році очікується зменшення посівних площ, проте, така тенденція спостерігається
протягом останніх років, а урожайність при цьому зростає. Також спеціаліст анонсувала проекти використання
енергоощадних технологій, над якими працює Асоціація і,
зокрема, біоенергетичних, а також наголосила на необхідності розвивати експорт, відкриваючи нові ринки збуту.
Крім того, у рамках першого пленарного засідання виступив ряд доповідачів із презентацією новітніх технологій
і обладнання від провідних виробників світу та інформацією щодо успішної експлуатації, вже впроваджених на
українських підприємствах.

Завершилося засідання презентацією сертифікатної
програми «Багатофункціональні системи 3D моделювання» від викладачів кафедри технологічного обладнання та
комп’ютерних технологій проектування нашого університету.
Впродовж наступних пленарних засідань і роботи у
секціях науковці й виробничники обговорювали шляхи забезпечення конкурентоспроможності українського цукру;
використання сучасних технологій та обладнання в цукровій галузі; хіміко-технологічний контроль виробництва
цукру; сучасні технології створення систем автоматизації
підприємств цукрової промисловості; прикладні аспекти
енергозаощадження та використання нетрадиційних джерел енергії на цукрових заводах; логістику; безпеку праці
тощо.
Низку доповідей за заявленими темами представили
викладачі й молоді науковці нашого університету. Зокрема, завідувач кафедри технології цукру і підготовки води,
д.т.н., професор Наталія Гусятинська у своєму виступі
відзначила важливу роль кафедри у кадровому і науково-технічному забезпеченні цукрової галузі України. Також
фахівець виступила з доповідями «Аналіз ефективності
сучасних дезінфекційних засобів у виробництві цукру»
та «Застосування цеоліту для підготовки живильної води
при екстрагуванні сахарози у бурякової стружки». Д.т.н.,
професор Леонід Рева доповідав про необхідність впровадження об’єктивних методів оптимізації технологічних
процесів очищення дифузійного соку, а к.т.н., доцент Ігор
Петриченко виступив із доповіддю «ІІ ступенева І сатурація
– практичний досвід використання».

Обмін думками. Праворуч - проф. Л. Рева
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ЯК ГАРТУВАВСЯ ННІТІ

Одним із потужних структурних підрозділів нашого
університету є Навчально-науковий інженерно-технічний
інститут ім. акад. І. С. Гулого (ННІТІ), створений 1 липня 2017
року шляхом об’єднання двох базових факультетів НУХТ –
інженерної механіки та пакувальної техніки і енергетики та
енергоменеджменту.
Надзвичайно цікава й насичена подіями історія цього
підрозділу, дбайливо збережена поколіннями викладачів,
співробітників і студентів.
Історичні витоки факультету інженерної механіки та
пакувальної техніки сягають другої половини ХІХ століття,
коли на теренах Російської імперії навчальні заклади почали підготовку технічних фахівців із теоретичними знаннями процесів і апаратів цукрового виробництва, практичними навичками експлуатації механічного устаткування.
Збільшення кількості цукрозаводів (з 6 цукроварень у
1830 р. до 203 цукрових заводів у 1914 р.) і зростання технічного рівня оснащення, потребувало забезпечення виробництва кваліфікованими робітниками, інженерними спеціалістами та професійними управлінцями, підготовка яких і
розпочалася в 1884 р. із відкриттям Смілянських технічних
класів. Становлення підготовки спеціалістів із механічного
устаткування цукрових заводів припало на початок ХХ ст.,
коли на базі технічних класів був створений хіміко-технологічний технікум, який у 1929 р. був реорганізований
у Смілянський цукровий інститут, і на базі якого у 1930 р.
був створений Київський технологічний інститут цукру, де й
почався новий етап розвитку підготовки механіків з обладнання цукрових виробництв на механічному факультеті.

Навчальний процес у 1933-39 рр.
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Під час становлення факультету в 1930-33 рр. комплектування студентів першого курсу в основному відбувалося
за рахунок випускників робфаків, парт- і профтисячників.
У 1931 р. за підтримки Головцукру розпочалося будівництво навчальних корпусів інституту, де активно працювали
й студенти механічного факультету.
На факультеті відразу була розгорнута робота з підготовки науково-педагогічних кадрів, від яких залежав
рівень знань і кваліфікація майбутніх випускників. У створену в 1933 р. аспірантуру за рекомендаціями кафедр були
направлені кращі випускники.
Розбудова різних галузей харчової промисловості дозволила в 1933 р. розпочати підготовку інженерів-механіків
для спиртового виробництва, а згодом і для крохмале-патокового.
Поряд із навчанням студенти факультету активно брали
участь у художній самодіяльності, у гуртку ТСО Авіахіму, які
були популярні на той час у Радянському Союзі.
Випуск спеціалістів на механічному факультеті в 40-х
роках складав близько 100 осіб, серед них не лише відомі
в подальшому керівники підприємств, а й працівники партійних організацій та державні діячі.
Студенти факультету проходили практику на закріплених за інститутом цукрових і спиртових заводах республіки. Спеціальні кваліфікаційні комісії приймали у них іспити
на рівень опанування професіями випарника, апаратника,
батарейника тощо. Студенти-практиканти старших курсів
призначалися на посади начальників змін, змінних інженерів, теплотехніків тощо.

З перших днів Великої Вітчизняної війни вірні своєму
патріотичному обов’язку студенти і викладачі факультету
зводили фортифікаційні споруди біля Києва, брали участь у
винищувальному батальйоні, а згодом більшість студентів
стали на захист Батьківщини.
Факультет разом із iнститутом працював в евакуації
– спочатку в м. Воронежі на базі хіміко-технологічного
інституту харчової промисловості, а з 1942 р. – у м. Бійськ
Алтайського краю.
Після звільнення Києва, за наказом Наркомату освіти, з
січня 1944 р. у приміщенні Центрального науково-дослідного інституту цукру на вулиці Лютеранській почав відновлювати свою діяльність інститут і механічний факультет.
Студенти в позанавчальний час активно працювали на
відновлені будинків і побудові нових корпусів інституту по
вулиці Володимирській. За ініціативи першокурсників були
взяті зобов’язання щотижня відпрацьовувати на будівництві міста одну годину, а під час літніх канікул один місяць
трудитися на будівництві інституту. Приклад був наслідуваний іншими групами і були сформовані 12 студентських
бригад: землекопів, каменярів, штукатурів, столярів, підсобних робітників.
Поступово оснащувалися навчальними приладами та
устаткуванням кабінети та лабораторії інституту. Розвивалася й науково-дослідна робота. Захищена В. Д. Поповим
дисертація на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук поклала початок становленню наукової школи з
дослідження тепломасообмінних процесів. Він доклав чимало зусиль на терені підготовки наукових кадрів, здійс-
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Практичнi заняття в лабораторiї пневматики

нював наукове керівництво дослідною роботою аспірантів
В.Т. Гаряжі, І.С. Гулого, І.А. Білоконя, Г. С. Демчука, І. І. Саганя,
О.А. Недужко, Д.Є. Сінат-Радченка, В.П. Тройна, С.І. Сіренка,
А.М. Чорного, які успішно захистили дисертації на здобуття
вченого ступеня кандидата технічних наук.
У 1960-70 роки зросли вимоги до вищої школи, що значно вплинуло на зміст роботи колективу факультету, удосконалення структури, розширення напрямів підготовки
фахівців. У навчальні плани увійшли нові дисципліни, був
підвищений рівень навчально-методичної, науково-дослідної роботи, зміцнена навчальна та виробнича база факультету.
Механічний факультет став родоначальником в нашому виші інших інженерно-технічних факультетів. З метою
удосконалення організаційної структури у 1963 р. із складу
механічного факультету виокремився факультет теплоенергетики і автоматизації харчових виробництв.
На той час до складу факультету входили чотири кафедри: спецобладнання, матеріалознавства та технології
машинобудування, деталей машин, опору матеріалів. У
організації та проведенні навчального процесу і виконанні
науково-дослідної роботи брали участь 72 викладачі: 7 професорів, докторів технічних наук, 38 доцентів, кандидатів
наук.
У 1963-64 навчальному році на факультеті було відкрито
вечірнє та заочне відділення, де здійснювалася підготовка
спеціалістів з машин і апаратів харчових виробництв без
відриву від виробництва. Студентський колектив складався з понад 800 студентів денної форми навчання та близько 400 вечірньої та заочної форми.
З 1964 р. викладачі почали використовувати у навчальному процесі технічні засоби навчання – кінофільми з окремих розділів програм дисциплін. Належне фінансування
сприяло створенню класів обчислювальної техніки, оснащених сучасними на той час електронно-обчислювальними машинами «Промінь», «Наірі», «Мир-2».
1974 р. факультет був перейменований на факультет
машин та апаратів харчових виробництв. До його складу
був включений ряд кафедр розформованого факультету
енергетики та автоматизації. Активно працювали колективи трьох випускових кафедр, які очолювали професори
І.С. Гулий, В.О. Аністратенко, О.Т. Лісовенко.

Навчальний процес у 2015 р.

Очолюючи тривалий час кафедру технологічного обладнання харчових виробництв, професор І.С. Гулий сприяв
розширенню наукових досліджень на замовлення окремих
підприємств. У цьому напрямі плідно працювали групи під
керівництвом доцентів М.М. Пушанка, Л.О. Орлова, М.М. Даценка. Економічна ефективність їхніх розробок була не
тільки вищою на факультеті, а й становила левову частку
ефективності наукових досліджень інституту.
Науковці та викладачі кафедр факультету щороку одержували 20-30 авторських свідоцтв на винаходи. Протягом
80-х років економічний ефект від впровадження у виробництво наукових розробок науковців факультету становив
понад 8,8 млн. крб., або 12,3 крб. на 1 крб. затрат, і був найвищим в інституті. На всіх кафедрах факультету працювали
групи студентського наукового товариства, здійснювалась
науково-дослідна робота.
Характерною особливістю факультету в той час був розвиток студентської ініціативи. Студенти факультету брали
активну участь у третьому трудовому семестрі. У період
літніх канікул вони по комсомольських путівках їздили на
ударні будівництва Сибіру, Тюмені, Алтаю, Сахаліну, Криму,
працювали на республіканських і місцевих новобудовах.
З 1985 р. факультет знову став називатись механічним.
У цей період колективи кафедр закінчили переобладнання
матеріально-технічної бази, оновили згідно з вимогами
нових навчальних планів навчально-методичну документацію, розширили використання технічних засобів інтенсифікації процесу навчання.
На початку 90-х років конкурс на вакантні місця денної
форми навчання підвищився і становив на спеціальність
«Машини та апарати харчових виробництв» 400%. Обсяг
прийому на перший курс факультету залишився найбільшим в інституті. Випускові кафедри створили свої філії на
провідних підприємствах галузі – Київському м’ясокомбінаті, міськмолокозаводі, в НВО «Цукор».
Із прийняттям нового «Закону про освіту» факультет
перейшов на ступеневу підготовку інженерів-механіків:
бакалавр-спеціаліст-магістр. За навчальними планами
випускники-бакалаври одержували не лише добру фундаментальну підготовку, а й фахову, достатню для виконання
функцій майстрів цеху та помічників головних механіків
підприємств різних галузей промисловості.

У середині 90-х років факультет перейшов на викладання всіх дисциплін, видання підручників, навчальних посібників і методичних розробок українською мовою.
Змістовна навчально-методична робота, запровадження методів активного навчання, удосконалення зв’язку навчального процесу з виробництвом забезпечували високий
рівень підготовки фахівців харчової промисловості.
Поєднання теоретичних знань із практичними навичками сприяло підвищенню якості підготовки випускників факультету. Виробничу практику вони проходили на кращих
підприємствах різних галузей харчової промисловості
України. Групи студентів направлялись на практику до
Польщі та Болгарії.
Відповідно до плану розвитку ступеневої освіти в 1999 р.
був вперше здійснений прийом на 2 курс механічного факультету випускників технікумів і коледжів навчального
комплексу університету для підготовки бакалаврів за інтегрованими планами в скорочений термін.
З 2010 р. факультет став називатися інженерної механіки та пакувальної техніки.
Всього за роки існування на факультеті були підготовлені 10424 фахівців із кваліфікацією інженера-механіка для
харчової, переробної, фармацевтичної, пакувальної, машинобудівної галузей промисловості, наукових і проектних
організацій, закладів освіти та державних установ.
Понад 140 викладачів університету закінчили у свій час
факультет. Тривалий час на посадах ректора та проректорів працювали випускники факультету – заслужений діяч
вищої школи України, академік УААН, професор І. С. Гулий,
академіки Академії інженерних наук України М.О. Прядко
і Й.І. Сторіжко, професори В.О. Аністратенко, В.Л.Яровий та
доцент В. Т. Гаряжа.
Сьогоднішній студентський та викладацький колектив
факультету зберігає та примножує навчальні, наукові здобутки та надбання попередніх поколінь, є продовжувачем
славних традицій колективізму, взаємоповаги та взаємопідтримки.
А про другу, не менш вагому складову Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого
– колишній енергетичний факультет читайте у наступному
номері.
Далі буде…

7

НУХТ . ПРОМIНЬ

МИСТЕЦТВО УПРАВЛІННЯ

У Навчально-науковому інституті
економіки і управління НУХТ вперше відбувся
бізнес-турнір «Стратегія фірми-2018».

Кожний, хто досі лише мріяв опинитися у кріслі генерального директора, отримав нагоду спробувати себе в
ролі керівника виробничого підприємства. Для цього було
достатньо взяти участь у V Всеукраїнському бізнес-турнірі
«Стратегія фірми-2018» під егідою МОН України, що розпочався 19 лютого і тривав до 20 квітня 2018 р.
Онлайн-змагання з управління віртуальними компанія
ми вперше відбулося у 2014 році. Ініціаторами й організаторами заходу виступили КНЕУ імені Вадима Гетьмана і
Компанія інтелектуальних технологій. Відтоді бізнес-турнір
щороку об’єднує тисячі українських школярів, студентів та
ентузіастів будь-якого віку. До його проведення долучилися органи державної влади й місцеве самоврядування,
ГО «Поруч» та інші громадські організації, Кіровоградська
торгово-промислова палата, провідні виші і ЗНЗ.
У 2018 р. стартували чотири ліги: Шкільна, Студентська,
Ліга наставників для вчителів і викладачів, Ліга вільних
підприємців для всіх бажаючих.
Учасники змагаються в потужній симуляції підприємства ViAL+. Ця комп’ютерна програма правдиво відтворює
вітчизняне економічне середовище. Умови конкуренції на
ринку симулятора максимально наближені до реальних.
Вирішення управлінських завдань, поставлених діями
самих учасників, дозволяє краще пізнати закони й особливості економічного менеджменту на практиці.
Уміння планувати й розраховувати кожний стратегічний
крок, досягати поставлених цілей та отримувати стабільний прибуток, створювати і просувати власний бренд, конкурувати й комунікувати – далеко не всі приємні бонуси від
участі в турнірі. На фіналістів і переможців чекають цінні

8

призи й подарунки від його генерального спонсора – METRO
Cash&Carry, партнерів із корпоративного сегменту та громадських організацій.
Тож 12-13 квітня студенти всіх спеціальностей і всіх курсів Навчально-наукового інституту економіки і управління
НУХТ змогли спробувати свої сили в управлінні компанією.
Зауважимо, що турнір відбувався у рамках проведення
дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня
за темою «Розвиток бізнес-освіти в Україні як елемент державної політики сприяння розвитку підприємництва».
Відкрили турнір у НУХТ голова організаційного комітету, генеральний директор Компанії інтелектуальних технологій Віталій Паздрій і директор Навчально-наукового
інституту економіки і управління Олег Шеремет, які привітали учасників й побажали їм ефективних економічних і
управлінських рішень у формуванні їх бізнес-стратегій та
високих підсумкових результатів.
Відчути себе у кріслі директора та представити на
практиці свої уміння і навички в управлінні економічними і
технологічними процесами на підприємстві у середовищі,
максимально наближеному до реального, виявили бажання 19 команд студентів.
Кожна команда-учасник отримала в повне управління
компанію молочного ринку зі стартовим капіталом 10 мільйонів гривень і правом індивідуального доступу до самостійного управління основними функціями підприємства.
Головна мета, яку мали досягти конкурсанти, – налагодити
виробництво й розвинути компанію так, щоб вона стала
лідером за прибутками і мала провідні позиції на ринку.
Конкурентами виступали компанії інших команд студен-

тів. Кожна із команд мала можливість підкорити вершини
підприємництва, набувши й використавши свою логіку,
уміння, навички і знання, підсиливши свої економічні та
управлінські компетенції.
Турнір відбувався в інтерактивному режимі, й переможці були визначені за рейтингом у системі бізнес-симуляції
ViAL+, яка враховувала ряд ключових економічних показників діяльності компанії учасника. Перші п’ять команд
автоматично стали півфіналістами студентської ліги V
Всеукраїнського бізнес-турніру «Стратегія фірми-2018».
Тож боронити честь нашого навчального закладу у півфіналі будуть:
І місце - команда «Baba Masha Product» у складі магіст
рантів Андрія Паламарчука, Романа Супрунюка і студентки
ІІ курсу Анастасії Таранухи (спеціальність «Менеджмент»);
ІІ місце – команда «People`s Choice» у складі Євгена
Галдецького, Івана Дмитренка, Максима Дяченка (спеціа
льність «Економіка підприємства»);
ІІІ місце – команда «I FOOD» у складі Вероніки Юрченко й
Тетяни Скулімовської (спеціальність «Маркетинг»);
ІV місце – команда «STN Milk» у складі Ніс Санюліан
Сатьяі, Тетяни Чернухи, Анастасії Матусевич (спеціальність
«Менеджмент»);
V місце – команда «Milk Space» у складі Дар’ї Вітвіцької,
Тетяни Кириленко, Олени Кірюшиної (спеціальність «Економіка підприємства»).
Вітаємо переможців і всіх учасників турніру. Бажаємо
не спинятися на досягнутому й продовжувати розвивати
свої професійні компетенції!

АВТОРИТЕТНА ДУМКА ПРОФЕСОРА КАФЕДРИ ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКИ ТА ХОЛОДИЛЬНОЇ ТЕХНIКИ ІГОРЯ ВОЛЬЧИНА

ЧИМ
УКРАЇНЦІ
Фахівців нашого університету часто запрошують у якості експертів до участі у програмах різних телеканалів. Зокрема, наприкінці березня професор кафедри теплоенергетики та холодильної техніки надав роз’яснення глядачам 5-го каналу щодо
Національного плану скорочення викидів.

Українська електро- та теплогенерація – це млрд кВт/
год електроенергії, це тисячі МВт теплової енергії. Проте,
яку ціну за такі об’єми платить українська екологія та чим
дихають українці? Про це йшлося у проекті «ЕнергоНЕзалежність» 5-го каналу з автором, ведучим та аналітиком
з питань енергетики Миколою Войтівим та доктором технічних наук, заступником директора з наукової роботи Інституту вугільних енерготехнологій Національної академії
наук України, професором кафедри теплоенергетики та
холодильної техніки НУХТ Ігорем Вольчиним.
Глядачі дізналися, що для того, щоб виробити електроенергію, теплову енергію, спалюють мільйони десятків
тон вугілля, мільярди кубів природного газу, в результаті
утворюються викиди, димові гази – це, відповідно, сотні
тисяч тон, мільйони тон, що містять речовини, шкідливі
для людей і довкілля. [Викиди – речовини хімічного або біо
логічного походження, що є або надходять в атмосферне
повітря і можуть прямо або опосередковано чинити негативний вплив на здоров’я людини та стан довкілля. Серед
них: діоксид сірки, оксиди азоту, пил від існуючих великих
спалювальних установок (ТЕЦ, ТЕС, котельні), номінальна
теплова потужність яких становить 50 МВт і більше.]
«Українські теплоелектростанції (ТЕС) – найбільше
джерело забруднення української екології. Приблизно 70%
українських теплоелектростанцій – в одного приватного
власника, приблизно 15% – в іншого, лише майже 20% – належить державі. Тому на приватного власника дуже важко
впливати, щоб вони модернізували свої ТЕС і ТЕЦ (тепло

електроцентралі) для зменшення викидів, адже це дуже
великі капіталовкладення», – зазначив Микола Войтів.
Проте, згідно з відповідними європейськими Директивами,
усі об’єкти електро- та теплової генерації мають чітко відповідати нормам, і про це йдеться в Енергетичній стратегії
України.
За словами Ігора Вольчина, заступника директора з
наукової роботи Інституту вугільних енерготехнологій НАН
України, керівника з розроблення Національного плану скорочення викидів, «Національний план скорочення викидів
забруднюючих речовин від великих спалювальних установок (НПСВ) – це програма дій, котра має амбітну мету
досягти того рівня викидів, який європейці досягли 20-25
років тому. Це дасть змогу зробити електро- та теплоенергію екологічно чистою. НПСВ чітко вказує на механізм для
енергокомпаній, як поступово має відбуватися зменшення
викидів, тобто закладено лінійне скорочення викидів від
кожної спалювальної установки. Ті дев’яносто великих спалювальних установок, що увійшли до Національного плану
скорочення викидів, потребують інвестицій у 5-6 мільярдів
євро за 15 років, які мають бути використані на газоочисні
установки. Ще таку саму суму треба вкласти і в реконструкцію основного обладнання… Викиди діоксиду сірки у
довкілля перевищують мільйон тон на рік», – стверджує
Ігор Вольчин.
Україна не встигла імплементувати та виконати умови
Директиви 2001/80/ЄС про обмеження викидів деяких
забруднюючих речовин у повітря, на зміну цій директиві

ухвалили Директиву 2010/75/ЄС про промислові викиди. Це
пов’язано з багатьма чинниками і, зокрема, з фінансовою
складовою.
«У провідних європейських країнах 20% становлять
витрати на екологічні заходи. В Україні 85-90% вартості
електроенергії становить паливо. На екологію нічого не
залишається», – зазначив Ігор Вольчин.
«Порівнюючи фактичні концентрації забруднюючих
речовин на ТЕС України та вимоги Директиви 2010/75/ЄС
про промислові викиди, в Україні викиди діоксиду сірки та
оксиду азоту перевищують у 10–30 разів», – зауважив Микола Войтів. «Керівники електростанцій, керівники енергокомпаній ще не зовсім розуміють, що екологія є найважливішим чинником для розвитку промисловості в цілому і
енергетики зокрема», – додав Ігор Вольчин.
Тому українці досі змушені дихати викидами забруднюючих речовин від великих спалювальних установок. Украї
на планує лише за 10-15 років виконати план скорочення
викидів. Найшкідливіші викиди від великих спалювальних
установок – це діоксид сірки, оксиди азоту та пил від існуючих ТЕС, ТЕЦ, котелень. Усі вони (викиди) чинять дуже
негативний вплив на здоров’я людини і стан довкілля. Та
про це здебільшого мовчать, бо викиди – невидимі.
«Українська енергетика, на жаль, недостатньо турбується про нашу екологію сьогодні, бо її мета – винятково
комерційна, а повинна бути соціальна. Україна має бути
під впливом нової релігії – екології», – резюмував Микола
Войтів, автор та ведучий, аналітик з питань енергетики.
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ЗУСТРІЧ
Минають роки і століття, а Львів і надалі приваблює своєю загадковою, багатою на події історією, цікавими будівлями та оригінальною архітектурою. У чаруючу неповторну
атмосферу міста занурилися у вихідні 31 березня-1 квітня
58 подорожніх, які за ініціативи Профкому співробітників
НУХТ, вирушили у подорож містом Лева та Львівщиною.
Ледь почало сіріти, й займатися новий день, а наші завзяті туристи вже розпрощалися зі столицею й вирушили
у дальню путь, сповнені радісного передчуття – хтось із
нетерпінням очікував на чергову зустріч із давно улюбленими місцями, хтось налаштовувався на перше побачення.
Але й тих, й інших ріднило одне – побувавши у Львові один
раз, мандрівник просто приречений повертатися туди
знову й знову, стільки незвіданого й таємничого, щоразу
нового й цікавого вміщує у собі прадавнє місто.
Львів зустрів по-святковому, адже наступного дня, 1
квітня, християни західного обряду святкували Великдень,
а християни східного – Вербну неділю, тож містяни напередодні активно готувалися – скрізь усміхнені обличчя,
святкові букети з вербовими гілочками, великодні кошики,
які прочани несли до храмів.
Найперше НУХТівські туристи рушили, звичайно ж, на
площу Ринок, де всі 45 будинків – унікальні й неповторні
пам’ятки архітектури. Крім оглядової екскурсії цього своє
рідного музею під відкритим небом, мали також дуже
цікаві й пізнавальні екскурсії до аптеки-музею та Історичного музею. Варто зазначити, що впродовж усієї подорожі
надзвичайно гостинні й ерудовані гіди з великою любов’ю
представляли нашим мандрівникам історію, архітектуру,
побут, легенди свого краю.
Після насиченої екскурсійної програми кожний зміг насолодитися прогулянкою містом, відвідавши свої улюблені
місця у Львові, або відкривши для себе ті, про які чув чи читав. А дивитися у славному місті є на що – й життя, певно,
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не вистачить аби намилуватися гармонічним поєднанням
старовинних будинків, культових споруд й сучасних забудівель. Неповторна атмосфера Львова – дбайливо збережені
або відтворені автентичні традиції, віковий місцевий колорит, аромати знаменитої львівської кави, мішанина різних
мов дарують незабутні відчуття й змушують залишати
місто зі смутком від розставання.
Але як би не хотілося нашим подорожнім подовжити
час перебування у Львові, – попереду чекала не менш
захоплююча пригода – подорож «золотою підковою»
Львівщини. Мандрівники відвідали три старовинні замки –
Олеський, Підгорецький і Золочівський.
Допоки шлях стелився до першого замку – Олеського,
подорожуючі почули від гіда, пані Євгенії захоплюючу історію земель, по яких проїжджали. Щедро здобрена протягом віків кров’ю і загарбників, і своїх захисників, потом трударів, що її розбудовували, Львівщина, як і всяка прадавня
територія, має і чимало трагічних сторінок, і кумедних, і
таємничих та загадкових.
Та ось, добре видний з дороги, на високому пагорбі
постав величний замок, що по праву вважається одним
із найгарніших замків України – видатна пам’ятка архітектури та історії XIII-XVIII століть – наша група прибула в
Олесько.
Історія Олеського замку сповнена підступними драмами, кривавими війнами і таємничими легендами. Досхочу
нафотографувавши на добру згадку замок та внутрішній
двір ззовні й намилувавшись краєвидами з відкритої галереї, не без внутрішнього трепету (аж скільки поколінь
ходили цими кімнатами!), мандрівники переступили поріг
замку й опинилися в іншому вимірі…
З першої згадки про Олеський замок від 1327 року відомо, що вже тоді на крутому одинокому пагорбі, який оточували непрохідні болота, височіла давньоруська фортеця.

Підгорецький замок
10

У аптеці-музеї
Місце розташування замку – на кордоні між Литвою і Польщею – понад сторіччя робило його бажаною здобиччю для
воюючих сторін. Лише у другій половині XV сторіччя, після
втрати замком значення оборонної стратегічної фортеці,
Олеський замок став резиденцією знатних родів. Новий
етап в історії замку почався з моменту його переходу у
власність магната Яна Даниловича, який надав замку вигляду житлової споруди у стилі італійського відродження.
Таким він і зберігся до наших днів. У 1719 році замок придбав Станіслав Жевуський, а його син Северин перетворив
його на розкішну резиденцію.
На жаль, ні час, ні люди не щадили замок (те ж саме
можна сказати й про інші історичні й архітектурні перлини).
Що ж стосується Олеського замку, його дуже пошкодив
землетрус 1838 року (одну невелику тріщину – «привіт із
XIX століття», яка, на щастя, не несе загрози замку, можна
побачити у одному із підземель), та й самі власники доклали рук до його руйнування – після того, як в одній зі
стін знайшли невеликий скарб, почалися гарячкові пошуки
інших коштовностей – розбивали стіни з розписами, руйнували каміни, зривали мармурову підлогу. Й наприкінці
XIX ст. замок перетворився на руїну. У Другу світову війну
в ньому розміщувалися військові склади. Пощастило,
що наприкінці 60-х років в ньому було вирішено створити музей. Другим беззаперечним везінням стало те, що
створенням музею опікувався директор Львівської галереї
мистецтв Борис Возницький. Завдяки його зусиллям замок був відреставрований, й нині у ньому зібрані колекції
унікальних творів живопису, прикладного мистецтва X-XIX
ст., старовинної дерев’яної скульптури, меблів тощо. Усім
цим досхочу змогли помилуватися наші мандрівники. Неабияку зацікавленість у них викликали картина страшного
суду й монументальне полотно Мартіно Альтамонте «Бит-
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ва під Віднем», яке має розміри 8,5 на 8,5 метрів. До речі,
переможець цієї битви, польський король Ян ІІІ Собєський
народився саме в Олеському замку.
Біля замку оглянули споруду монастиря капуцинів, який
збудував Северин Жевуський, і який свого часу вважався
найбагатшим монастирем у Польщі. А далі рушили до наступного пункту подорожі – у с. Підгірці. Замок, розташований тут, вважають одним із найцікавіших місць Львівщини.
Припускають, що він був побудований у 1635-1640 році коштом коронного гетьмана Станіслава Конєцпольського. На
під’їзді до палацу розташований заїжджий двір, а навпроти
– костел с. Йосифа – велична споруда у формі ротонди зі
скульптурами святих, розташованими на широкому портику з колонами.
Варто згадати, що Підгорецький замок впродовж 300
років був музеєм. У Кракові зберігається книга відгуків, з
якої відомо, що його відвідували й захоплювалися палацовою експозицією відомі австрійські, польські, українські
діячі, зокрема імператор Франц-Йосиф Габсбург.
Цьому замку, збудованому у стилі голландських оборонних замків, – службові приміщення утворювали квадратний двір з терасою, пристосованою для оборони, з
трьох боків палац оточений глибоким ровом – пощастило
менше, ніж Олеському. Останні власники напередодні Другої світової війни найцінніші речі вивезли за кордон, за радянських часів музей закрили, експозицію вивезли, а в палаці відкрили санаторій для хворих на туберкульоз. Лише
у 1997 році замок передали Львівській галереї мистецтв,
реставраційні роботи розпочали, встигли відремонтувати
дах і фігури на ньому, й наразі – це все. Усередину замку відвідувачів не пускають, окремі предмети, наприклад
портрет Вацлава Жевуського пензля Василя Петрановича,
можна побачити в експозиції Олеського замку.
Проте, навіть прогулянка навколо палацу, по двору й
терасі дають уявлення про його велич. Будемо сподіватися, що врешті знайдуться небайдужі люди, спроможні
допомогти замку повернути колишню неповторну красу й
зберегти його для прийдешніх поколінь. Прогулюючись по
терасі замку й уявляючи, як по цих місцях ступали ніжки

тендітних пані у кринолінах, та гуляли їх мужні кавалери,
наші подорожуючі відчули справжній подих весни – на
пагорбі, куди виходить тераса замку, їх привітно вітали
вербові гілочки з пухнастими котиками й ніжні квіточки
першоцвітів.
А жага пізнання вже кликала у путь. Остання для цієї
поїздки зупинка – районний центр Золочів. Тут знаходиться замок, побудований у 1634-1636 рр. кращими зодчими за
сприяння Якуба Собєського, про що свідчать кам’яні плити
на кожній із веж замку з датою 1634 і гербами. Це був не
просто замок, а справжня оборонна цитадель, споруджена
по типу «palazzo in fortezzo» (поєднувала функції оборони
та житла), відповідно до усіх вимог тодішньої фортифікації
– витягнутий прямокутник, оточений земляними валами
та укріплений п’ятикутними бастіонами, надбрамна вежа,
міст і равелін.
Найзнаменитішими мешканцями Золочівського замку
були польський король Ян ІІІ Собєський і його дружина
Марія-Казимира. Саме для неї була збудована китайська
ротонда на подвір’ї замку, а згодом прибудовані ліве й
праве крило, які перетворили її на китайський палац. Нині
у ньому знаходиться рідкісна в Україні колекція східного
мистецтва.
Вражаюча експозиція розміщена у двоповерховому
палаці, збудованому у стилі ренесансу. Тут і живопис, і
меблі, і зброя, й порцеляна, а також скульптура, килими,
речі, знайдені під час реставраційних робіт, мисливські
трофеї тощо. Особлива гордість замку… туалети. Згадаймо,
що в ті часи – це величезна рідкість. А тут їх так майстерно
спорудили, що їх конструкцію досліджували й сучасні спеціалісти (не кожний спроможеться використовувати для
змиву дощову воду!).
Історія замку також дуже строката – злети й падіння,
напади турків й татар, руйнування й відновлення, його
стіни, напевно, ще пам’ятають страждання в’язнів, адже
впродовж тривалого часу тут була в’язниця – спочатку
кримінальна австро-угорської влади, а далі – радянська,
де тримали політв’язнів. Цій трагічній сторінці присвячена
окрема зала експозиції.

Благо, знайшлися меценати, на пожертви яких замок
був відбудований й відреставрований, й нині радує та не
перестає дивувати відвідувачів.
Ще одна дивина замку – камені з таємничими символами, що знаходяться у дворі. Знайдені вони були в іншому
місці, а з 2010 року додають загадковості й особливого
шарму внутрішньому двору Золочівського замку. Дослідники припускають, що ці зашифровані послання готичними
літерами залишили послідовники вчення ордену тамплієрів. Невідомий художник зобразив на них давні символи
– терновий вінок і вінок із живих квітів, що переплелися,
а посередині – дуже акуратна дірочка. Стверджують, що
якщо загадати бажання, вставити палець у отвір і повернути його, бажання здійсниться – крутиш у бік тернового
вінка – збудеться матеріальне, у бік вінка з живих квітів
– духовне. Цікаво, які бажання загадували наші подорожуючі?..
Ще в замку нині експонується виставка 3D-моделей паперових мініатюр майстра Петра Щомака. Зачаровано роздивлялися наші мандрівники надзвичайно точні мініатюрні
копії споруд Львова – Львівський національний академічний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької,
церкву святих Ольги і Єлизавети, Преображенську церкву,
церкву святої Анни, Домініканський собор тощо та пам’ятки світової архітектури – Ватикан, Кьольнський, Реймський
і Берлінський собори, Пантеон, форт Буаяр та ін., а також
«Титанік», літаки, автомобілі, військову техніку.
Вражень – не злічити, емоції – не передати словами, настрій – чудовий. І навіть дощик, що час від часу накрапав,
а в дорозі додому часом переходив у зливу, не міг його
зіпсувати. Кажуть, у гостях добре, а дома – краще. Наші
ж мандрівники, після цього насиченого й прекрасного
уїк-енду, напевно, могли б зауважити – дивлячись, у яких
гостях… Тепер їх серця гріють дивовижні спогади й безліч
світлин. Тож залишається щиро подякувати Профкому
НУХТ за ідею поїздки, за прекрасну її організацію й гарний
сервіс. Чекатимемо на наступні пропозиції, що подарують
радість відкриття незвіданого!

Золочівський замок зустрічає дощиком

Дерев’яні скульптури Олеського замку
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ВIТАЄМО!
• Борис Миколайович Гончаренко, професор кафедри
автоматизації та інтелектуальних систем керування
• Світлана Борисівна Буравченкова, професор кафедри
гуманітарних дисциплін
• Ігор Миколайович Литовченко, доцент кафедри машин
і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
• Валентина Едуардівна Городиська, прибиральниця студмістечка

Колектив НУХТ сердечно вітає колег-ювілярів квітня, які своєю професійною діяльністю сприяють зростанню престижу університету
як визнаного центру науки, освіти і культури. У пору цвітіння природи свої ювілеї відзначають:

• Віра Анатоліївна Заєць, старший викладач кафедри безпеки життєдіяльності
• Тетяна Павлівна Пирог, завідувач кафедри біотехнології
і мікробіології
• Ольга Валентинівна Переяслівська, бібліотекар Науково-технічної бібліотеки
• Юрій Володимирович Петруньок, електромонтер служби
головного енергетика

• Олена Іванівна Радзієвська, доцент кафедри вищої
математики імені професора Можара Володимира
Івановича

Адміністрація, викладачі, співробітники та студенти університету щиро вітають ювілярів квiтня й бажають міцного
здоров’я, творчого довголіття, мирного, безхмарного неба,
добробуту й злагоди в сім’ях і Божого благословення.

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
по Навчально-науковому інституту економіки і управління Національного університету харчових технологій:
- по кафедрі ділової іноземної мови та міжнародної комунікації: старшого викладача
(кандидата філологічних наук), старшого викладача 2,0 посади, викладача 3,0 посади.

Контакти

Документи надсилати на адресу:
01601, м. Київ-33, вул. Володимирська, 68
Термін подання документів – протягом місяця від дати оголошення конкурсу.

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 наукових праць, згоду на оброблення персональних даних, документи, які
підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.

ВИТОКИ НАШИХ ПЕРЕМОГ
Фізична культура і спорт – це складне і багатогранне
явище, яке являє собою одну із самостійних соціальних
підсистем, що має свої цінності, функції, закономірності
розвитку та тісно зв’язана з політикою, ідеологією, економікою, культурою, наукою, освітою та іншими сторонами
суспільного життя.
У цій статті мова йде про невідомі (або забуті) сторінки
історії розвитку фізичної культури і спорту у Київському
хіміко-технологічному інституті харчової промисловості
(до 1935 р.), Київському технологічному інституті харчової
промисловості ім. А.І. Мікояна (зараз – НУХТ).
У 30-ті роки минулого століття на цукрових заводах здобув велику популярність і значне поширення волейбол. У
дворах, парках, на заводських територіях, де тільки було
можливо, натягувалася сітка, а часом, просто мотузка,
брався «саморобний» м’яч і з великим азартом грали у
волейбол після роботи, а іноді і в обідню перерву.
Вступивши до КТІХП ім. А.І. Мікояна, робітники цукрових
заводів «привозили» цю традицію в Інститут.
@ “Промінь”
Газета Національного університету
харчових технологій
№4 (1158) 26 квiтня 2018 р.
Заснована у жовтні 1968 р.
Наклад 100.
Зам. №
Безкоштовно

12

Волейбол у 30-ті роки XX ст. під прапором Київського
технологічного інституту ім. А.І. Мікояна посів чільне місце
у спортивному житті Києва. Інститут став не тільки одним
із провідних навчальних закладів країни, але й найкращим
у спортивному житті. І не останню роль у цьому грала волейбольна команда Інституту – «Харчовик».
У той час провідними командами столиці України були
«Харчовик», «Водник», «Рот-фронт КПІ». Вони значно підвищили рівень підготовки своїх гравців. Зокрема, «Харчовик»
виступав у першості України з волейболу. У Літописі українського волейболу, в інформації про фінальний матч першості України 1937 року є згадка про «сильних нападаючих
Київського інституту харчової промисловості В.Афанасьєва
й Б.Ненникова». Там же засвідчено, що у 1938 році команда «Харчовик» зайняла ІІ місце у першості, поступившись
лише двома очками харківській команді «Здоров’я».
Крім того, команда Інституту виступала у вищій лізі
першості СРСР. «Харчовик» був єдиною командою з України,
яка грала у вищій лізі! Її суперниками були імениті команди
РЕДАКЦІЙНА РАДА
Ю. Цой, О. Негоденко
Верстка:
В. Шульженко
Фотографії:
Ю. Цой
Обкладинка:
В. Шленчак

Б.В. Сінєльніков

арбітр Національної категорії з волейболу,
випускник КТІХП 1963 року

– «Спартак» (Ленінград), «Спартак» (Москва), «Рот-фронт»
(Москва), «Наука» (Тбілісі), «Динамо» (Москва), ЦДКА (Москва), «Більшовик» (Мінськ).
На жаль, освітні, наукові та професійні досягнення студентів Інституту відомі значно більше, ніж їх тодішні спортивні успіхи. Достеменно відомо, що у період зародження
волейболу й у наступні роки його розвитку аж до початку
Великої Вітчизняної війни плідну роботу виконував актив
міста Києва. Особливо необхідно виділити діяльність Володимира Михайловича Шелковського (згодом суддю Всесоюзної категорії), Л.І.Небелицького, В.Афанасьєва й В.Жуковського – лідерів передвоєнного київського волейболу, що
зробили багато для формування команди «Харчовик» і її
успіхів.
Повернення забутих імен потребує часу і копіткої роботи. Та якщо внести в історію НУХТ ще й розвиток спортивного життя, його «біографія», безперечно, стане цікавішою…
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