#10 (1154), грудень 2017 р.

ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ

З Новим Роком
та
Рiздвом Христовим

2018

НУХТ . ПРОМIНЬ
Шановні викладачі, співробітники, студенти!
Щиросердо вітаю вас із найочікуванішими святами – Новим роком і світлим Різдвом Христовим!
Рік, що минає приніс нам багато різних подій - і радісних, і таких, що були пов’язані з подоланням певних
труднощів. І зараз вже можна сміливо сказати, що ми спільно успішно впоралися з усіма викликами часу. НУХТівська
громада вкотре з честю витримала випробування на міцність.
Цей рік ми проводжаємо з хорошими почуттями. Адже він був для нашого університету добрим і динамічним,
багато з того, що було задумано, стало реальністю.
В основі всіх наших досягнень - величезна працьовитість колективу нашого навчально-наукового комплексу,
відповідальність, високий професіоналізм. Я від щирого серця дякую вам, шановні колеги, за ваш труд в ім’я
процвітання нашого університету, за вашу любов до НУХТ і нескінченну йому відданість.
Новий рік - це час надій, виконання заповітних бажань, символ оновлення та змін. Вірю, що в 2018 році ми
продовжимо рухатися дорогою прогресу і зможемо, як завжди було і раніше, успішно вирішувати найсміливіші і
найсерйозніші завдання, будемо терпимими і толерантними один до одного.
Бажаю всім зустріти Новий рік і Різдво Христове в піднесеному настрої, зі світлими помислами та добрими
намірами. Щоб кожний із вас досяг успіху, щоб у кожній родині був достаток і затишок, щоб були здорові ваші рідні
та близькі, щоб радість приходила до ваших осель і в будні, і в свята.
Нехай 2018 рік принесе усім нам благополуччя, удачу, любов і взаєморозуміння, багато щасливих днів!
З повагою,
Ректор								А. Українець

Шановні колеги!
Відходить у історію 2017 рік. Він був наповнений для нашого колективу значущими подіями, складними
завданнями, які ми успішно вирішували, проявляючи при цьому високий професіоналізм, відданість своїй справі,
любов до Альма-матер, повагу один до одного. Наші студенти незмінно підтверджували високий рівень якості своєї
підготовки, а ми пишалися ними і раділи за них.
Я дякую кожному за внесок у розвиток нашого вишу, за зміцнення його авторитету.
Напередодні Нового року, самого доброго, чарівного і таємничого свята, від щирого серця бажаю усім членам
нашого згуртованого колективу здійснення задуманого, сили і енергії, бажання творити в ім’я нашої улюбленої
України, прагнення наполегливо рухатися вперед і перемагати.
Впевнений, що 2018 рік буде роком нових звершень і перемог, що ми станемо свідками і учасниками народження
нових креативних ідей і творчих починань. Нехай же у нас все вийде!
Здоров’я, щастя і благополуччя кожному!
Щиро ваш,
Перший проректор							В. Яровий

Друзі!
Прийміть мої щирі вітання з Новим роком і світлим Різдвом Христовим!
Рік, що завершується, був насичений подіями, напруженою працею, новими звершеннями та сповнений пошуку
ефективних рішень і шляху подальшого розвитку.
Вірмо у добро! Нехай 2018 рік щедро наділить нас творчим натхненням, оптимізмом та наполегливістю у
досягненні цілей, а чарівні зимові свята подарують радісний настрій та приємні зустрічі.
Вірю, що прийдешній рік буде добрим і успішним для усіх вас, для нашого університету і для України в цілому.
Бажаю вам миру, щастя, благополуччя, достатку, міцного здоров’я, тепла і затишку в кожному домі і всього самого
найкращого вам і вашим близьким!
З Новим роком! З новим щастям!
Завжди ваш,
Проректор з соціально-побутових питань
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В. Сташейко

ПРОМIНЬ . НУХТ
Дорогі друзі!
Сердечно вітаю вас із Новим роком і Різдвом Христовим!
Свято Нового року налаштовує всіх на особливий лад, створює казкову атмосферу, а яскраві гірлянди і
різнокольорові вогні повертають нас у дитинство, осяваючи радістю і щастям.
Тим і важливе це чудове зимове свято, що дає можливість серед повсякденної суєти задуматися не тільки про
поточні події в житті, але і, ретельно проаналізувавши минуле, поставити перед собою нові цілі.
Нашими спільними зусиллями у році, що минає, зроблено багато для якісного та ефективного вирішення
поставлених завдань. Наш колектив достойно продовжує традиції вітчизняної вищої освіти і робить помітний внесок
у національну скарбницю знань.
Нехай прийдешній рік стане для всіх нас роком нових досягнень на ниві педагогічної і дослідницької діяльності,
а накопичений інтелектуальний потенціал і постійний творчий пошук стануть запорукою подальшого розвитку
університету.
Бажаю вам міцного здоров’я, реалізації усіх добрих починань, щастя і благополуччя!
Із найщирішими вітаннями,
Проректор з наукової роботи						О. Шевченко

Вельмишановні викладачі, співробітники! Дорогі студенти!
Із самими теплими почуттями від усього серця вітаю вас із прийдешнім 2018 роком!
2017 рік був багатим на події. Нам є чим пишатися: НУХТ живе насиченим життям, відкриває і розвиває нові
спеціальності, покращує матеріально-технічну базу. Усі успіхи не випадкові, оскільки в нашому виші є головне
– чудовий колектив однодумців – викладачів, співробітників і талановитих студентів. Впевнена, що наша з вами
спільна робота знайде успішне продовження у 2018 році, адже ми вже неодноразово доводили, що нам по силах
вирішувати непрості завдання, коли від усіх потрібно максимум відповідальності і професіоналізму.
Дорогі колеги! Бажаю вам невичерпних творчих сил, досягнення сміливих цілей і професійних висот, енергії і
оптимізму, міцного здоров’я, душевного тепла і злагоди у ваших сім’ях!
Окремо хочу привітати студентів, які своїми науковими, творчими і спортивними успіхами примножують славу
університету. Бажаю їм удачі в усіх звершеннях!
Нехай 2018 рік виправдає усі надії! І нехай кожного з нас супроводжують вірна дружба, щира любов, тепло
рідних домівок! З Новим роком!
З найкращими побажаннями,
Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

			

Л. Арсеньєва

Вельмишановні колеги!
Від щирого серця вітаю вас зі світлим святом Різдва Христового і Новим Роком!
Старий рік минає, кожний із нас прожив його по-своєму, і в той же час нас об’єднували спільні цілі, яких ми
успішно досягали. Не маю сумнівів, що і в Новому році ви зможете порадувати рідний університет черговими
науковими досягненнями, творчими ініціативами, креативними ідеями. У свою чергу, ректорат робитиме все
можливе для того, щоб життя і навчання в університеті були яскравими і незабутніми.
Нехай наступний рік стане для всіх нас роком звершень і високих досягнень, а удача й успіх йтимуть
поруч. Бажаю удачі у всіх починаннях і творчого неспокою, а нашим студентам – допитливості, наполегливості і
цілеспрямованості на шляху до знань, активності і рішучості в досягненні поставлених цілей і, звичайно ж, успішної
здачі сесії!
Міцного здоров’я і благополуччя вам, вашим рідним і близьким! З Новим роком!
З повагою,
Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку				

О. Бессараб
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НУХТ . ПРОМIНЬ

Дорогі друзі! Нехай Новий рік
наповнить ваші життя радісними подіями,
приємними знайомствами і змінами на краще, ставши
для вас роком нових перспектив і звершень. 2018 рік обов’язково
принесе з собою радість, натхнення і щастя. Нехай кожний день вам
щастить і вас не полишає гарний настрій. Від щирого серця бажаємо
вам, вашим рідним і близьким у новому році благополуччя, бадьорості
духу, миру і добра.
Нехай новорічні свята наповнять ваші будинки затишком, теплом і
згодою, подарують сили для досягнення нових вершин як в
особистому, так і професійному житті.
З Новим роком!

Шановні колеги! Минулий рік став
для нашого університетом роком напруженої праці
і нових досягнень. Він подарував нам радість зустрічей й відкриттів, перемог і здобутків, новий професійний і життєвий досвід.
Бажаємо вам, дорогі НУХТівці, щоб чарівні новорічні дзвони і різдвяні
колядки наповнили ваші будинки сміхом і радістю, принесли мир,
добро і злагоду. Нехай у кожного з вас у ці чарівні дні збудуться
найзаповітніші бажання, найпотаємніші мрії!
З прийдешнім вас Новим Роком і Різдвом
Христовим!
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Від щирого серця вітаємо вас із
улюбленими і світлими святами - Новим роком
та Різдвом Христовим! Нехай новорічні та різдвяні свята
об’єднають всіх нас - і тих, хто буде зустрічати їх в дружньому
сімейному колі, і тих, хто знаходиться далеко від дому, боронячи
нашу Україну. Бажаємо вам здійснення мрій, міцного здоров’я, добра й
радості, вірних друзів та близьких людей поруч. Нехай прийдешній рік
виправдає ваші самі сміливі надії і прагнення, принесе достаток і
добробут вашим сім’ям. Нехай панують у ваших домівках мир,
взаєморозуміння й любов.
Веселих вам зимових свят і щедрої куті!

ПРОМIНЬ . НУХТ

Друзі! Проводжаючи рік, що
минає, кожний із нас згадує його найяскравіші
моменти, сподівається на добрі зміни і мріє про майбутнє.
Нехай же Новий рік відкриє для всіх нас нові можливості в здійсненні планів і цікавих проектів у самих різних областях. Від щирого
серця бажаємо вам у 2018 році міцного здоров’я, миру і добра у ваші
родини, як можна більше тепла і затишку, невичерпних життєвих сил,
досягнення поставлених цілей. Нехай Новий рік супроводжується
тільки позитивними емоціями і знаменними подіями!
Щедрого на добро вам Нового року!

Дорогі колеги! Прийміть найтепліші
і сердечні вітання з Новим 2018 роком та різдвяними
святами! Ці казкові дні перетворюють звичний світ, розфарбовуючи його яскравими фарбами. Нехай же чарівне ласкаве світло
новорічного свята не меркне весь майбутній рік! Щиро бажаємо вам
міцного здоров’я, щастя, миру і благополуччя. Зичимо, щоб наступний рік
став для вас роком нових творчих ідей і звершень, радісних зустрічей
і знаменних подій. Нехай повага колег, розуміння і любов близьких
будуть надійною опорою в здійсненні ваших планів!
Світлого Різдва і щасливого Нового року!

За лічені години 2017 рік стане
історією. Прийдешній рік принесе нові події і
свіжі ідеї, поставить чергові конкретні завдання. Нехай
для будь-якого з них знайдеться вірне рішення, а всі починання
супроводжує успіх! Без творчого начала неможливий поступальний
хід вперед, тому бажаємо креативних ідей під новорічною ялинкою. Нехай у ваших родинах панують мир і злагода, а віра, надія і любов ніколи
не згасають! Нехай 2018 рік буде наповнений подіями яскравими, як
вогні новорічної ялинки! І всі бажання, які ви встигнете загадати
під бій курантів, обов’язково збудуться!
У Новому році - до нових успіхів!

5
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У ПОЛІ ОСОБЛИВОЇ
30 листопада відбулося планове засідання вченої ради університету. За традицією ректор Анатолій Українець розпочав його з вітання
членів ради, що відсвяткували свої дні народження між засіданнями. Також ректор вручив нагрудний знак «Ветеран НУХТ» доценту кафедри
біотехнології і мікробіології Олександру Воронцову та дипломи кандидата наук старшому викладачу кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Георгію Лявинцю і асистенту цієї ж кафедри Вірі Зуйко.

Далі засідання тривало відповідно до порядку денного.
Підручник «Технологія цукру» у трьох томах авторів Володимира Логвіна, Анатолія Українця, Адама Ліпеця, Костянтина Скорика і Михайла Купчика (посмертно) на здобуття
Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року
представив проректор з наукової роботи Олександр Шевченко. У підтримку підручника виступив один із авторів
– Костянтин Скорик. Із пропозицією підтримати висунення
видання на отримання держпремії виступив начальник
навчально-методичного управління університету Валерій
Виговський, який, зокрема відзначив його унікальність
як першого підручника з технології цукру українською
мовою. Схвальні відгуки видання отримало від завідувача кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних
технологій проектування Валерія Мирончука, завідувача
кафедри теоретичної механіки та ресурсоощадних технологій Олексія Серьогіна, професора кафедри харчової
хімії Сергія Шульги. Відкритим голосуванням вчена рада
одностайно підтримала висунення підручника на здобуття
Державної премії України в галузі науки і техніки 2018 року.
По кандидатурах авторів відбулося персональне таємне
голосування. До складу лічильної комісії увійшли заступник директора Навчально-наукового інституту економіки
і управління Наталія Слободян і голови студрад Катерина
Євграфова і Олександр Висоцький. Відповідно до резуль-
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татів голосування вчена рада підтримала висунення на
отримання премії кандидатури всіх авторів.
Про організацію самостійної роботи здобувачів вищої
освіти йшлося у доповіді першого проректора Володимира Ярового. Проректор з науково-педагогічної та виховної
роботи Лариса Арсеньєва проаналізувала розподіл педагогічного навантаження 2017-2018 н.р. на кафедрах університету. Почуте спонукало до виступів ректора Анатолія
Українця, начальника навчально-методичного управління
Валерія Виговського, завідувачів кафедр Анатолія Ладанюка, Надію Левицьку, Володимира Ковбасу, Дарію Басюк,
Леоніда Чернелевського.
Про концепцію розвитку Науково-технічної бібліотеки
університету на 2018-2020 роки доповіла директор бібліотеки Наталія Левченко. До обговорення цього питання долучилися ректор Анатолій Українець, проректор з наукової
роботи Олександр Шевченко, завідувач кафедри технології
оздоровчих продуктів Галина Сімахіна.
Наприкінці засідання розглянули поточні питання. Зокрема, жваве обговорення викликала інформація помічника проректора Ксенії Науменко щодо моніторингу адаптації
студентів І курсу. Вона навела результати анонімного опитування студентів щодо академічної, соціальної і психологічної адаптації. До активного обговорення почутого долучилися ректор Анатолій Українець, проректори Олександр

Бессараб і Віктор Сташейко, голова комісії ректорського
контролю, професор кафедри харчової хімії Сергій Шульга,
голова студради Навчально-наукового інституту харчових
технологій Олександр Висоцький.
Також вчена рада заслухала інформацію щодо перевірки комісією ректорського контролю діяльності кафедр
Навчально-наукового інституту економіки і управління. З
цього питання слово мали голова комісії Сергій Шульга і
директор інституту Олег Шеремет.
Короткий звіт про результати поточного контролю навчання студентів дистанційної форми навчання станом на
27 листопада 2017 року представили голова науково-методичної комісії з електронних засобів навчання Ігор Ельперін і начальник відділу дистанційного навчання Оксана
Петруша. Вона ж представила зміни до Положення про
дистанційне навчання у НУХТ.
Наостанок розглянули клопотання кафедри біотехнології і мікробіології щодо дозволу на відрядження за власний
кошт асистента кафедри Христини Берегової для участі у
міжнародній конференції та короткостроковому стажуванні у Празі (Чехія). Вчена рада одностайно підтримала
прагнення молодого науковця до самовдосконалення.
На цьому насичений порядок денний був вичерпаний, і ректор закрив засідання.

ПРОМIНЬ . НУХТ

ІНТЕГРАЦІЯ У
МІЖНАРОДНИЙ
НАУКОВИЙ ПРОСТІР

Університет – потужний науковий центр, що активно
інтегрує свої здобутки у міжнародний науковий простір.
Одним із показників цієї діяльності є представлення результатів наукових пошуків наших науковців на міжнародних форумах за кордоном.
Наш партнер – Русенський університет (Болгарія)
спільно з Союзом вчених Болгарії проводили щорічну Міжнародну наукову конференції «Харчові технологія і біотехнологія». Конференція працювала за трьома тематичними
напрямами – хімічні технології, біотехнологія і харчові
технології. Участь у конференції взяли вчені, представники
виробництва і бізнесу з Болгарії, України, Македонії, Румунії
та інших держав центральної та східної Європи.
Активну участь у конференції взяли вчені нашого університету. Зокрема, на постерній сесії конференції були
представлені понад 10 доповідей, що стосувались удосконалення процесів і обладнання харчових і фармацевтичних
виробництв, пакувальної техніки і мехатроніки, а також
питань організації та управління підприємствами.
У секціях конференції взяли участь із доповідями
доцент кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв Олексій Губеня і магістрант цієї
кафедри Катерина Грінінг. Тематика представлених доповідей стосувалась удосконалення процесів та обладнання
фармацевтичних виробництв, зокрема, процесів тонкого
подрібнення компонентів лікарських засобів.
Враховуючи тематику доповідей наших науковців, адміністрація Русенського університету надала їм можливість
детально ознайомитись із виробничими потужностями
болгарської фармацевтичної компанії «Антибіотик», що
розташовані в місті Разград.
Колеги також ознайомили наших представників із
потужним лабораторним комплексом філії Русенського
університету в місті Разград, зокрема, з лабораторіями
надтонкого подрібнення, біотехнології, фармацевтії, підготовки барвників і контролю кольору та інших.
Зазначимо, що плідна співпраця між нашим і Русенським університетом (зокрема, його філією в місті Разград)
триває вже 8 років. Найбільш тісні зв’язки з болгарськими
колегами підтримуються науковцями кафедри машин
і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв. За

ці роки відбулося декілька значних обмінів студентами і
викладачами між нашими університетами, наші науковці
мали можливість працювати в лабораторіях Русенського
університету, спільно з Русенським та іншими університетами Болгарії та Румунії успішно виконаний Міжнародний
проект 7-ї рамкової програми ЄС.
23-24 листопада 2017 року в місті Лодзь (Польща) відбулися XX International Symposium «Advances in the Chemistry
of Heteroorganic Compounds» і XVII International Symposium
on Selected Problems of Chemistry of Acyclic and Cyclic
Heteroorganic Compounds, організаторами яких були Центр
молекулярних і макромолекулярних досліджень Польської
Академії наук та відділення гетероорганічної хімії Хімічного товариства Польщі. Симпозіум був присвячений 80-річчю всесвітньовідомого вченого в галузі хімії фосфор- і
сульфурорганічних сполук Маріана Міколячика.
У роботі конференції взяли участь науковці Польщі,
Франції, Німеччини, України, Японії, Сполучених Штатів Америки. На симпозіумі презентувала свої наукові здобутки й
в. о. завідувача кафедри харчової хімії нашого університету, доктор хімічних наук Світлана Бондаренко.
В атмосфері дружнього наукового спілкування були
обговорені результати розроблення підходів до синтезу нових нітрогеновмісних гетероциклічних систем на платформі кумаринового ядра, які є результатом плідної співпраці
кафедри харчової хімії з відділом хімії біоактивних азотовмісних гетероциклічних основ Інституту біоорганічної
хімії та нафтохімії НАН України.
Обговорення в рамках міжнародного симпозіуму успіхів і досягнень сучасного органічного синтезу сприяло
обміну досвідом та розвитку наукових зв’язків.
27-28 листопада у Брюсселі відбулася міжнародна
конференція проектів Жана Моне програми Європейського
Cоюзу Еразмус+, що зібрала переможців проектів цього
року з усього світу. На конференції були представлені
близько 200 нових проектів, у тому числі 12 проектів з
України. Одним із цьогорічних проектів-переможців від
України є проект кафедри екології та збалансованого
природокористування НУХТ у категорії Жан Моне Кафедра
під назвою «Політика, регулювання та кращі практики зі
сталого виробництва та споживання харчових продуктів у

Європейському Союзі». Координатором проекту є професор
Ігор Якименко, і саме він представляв команду проекту
у Брюсселі. Проект розрахований на 3 роки і передбачає
впровадження у навчальний процес студентів-екологів навчальних дисциплін, орієнтованих на вивчення досвіду ЄС
у відповідних напрямках, зазначених у проектній заявці.
Крім навчальних курсів для студентів проект передбачає
проведення літніх шкіл для позауніверситетської аудиторії, куди зможуть долучитися практично усі бажаючі. Це
вже другий проект Жана Моне, який кафедра виборола за
останні 2 роки. І це забезпечує вагоме представлення європейських студій у навчальних планах студентів-екологів
НУХТ. У рамках двох проектів студенти будуть опрацьовувати 4 навчальні дисципліни, що орієнтовані на вивчення політики, регуляторних норм і кращих практик Європейського
Союзу у відповідних галузях. До команди проекту увійшли
викладачі кафедри екології та збалансованого природокористування (доценти Оксана Салавор, Олена Семенова,
Оксана Ничик, Ольга Тогачинська), аспірант кафедри Євген
Шаповалов та колега з Міжнародного інституту екологічної
економіки Лундського університету зі Швеції, д-р Юлія Войтенко-Палган.
Конференція у Брюсселі була спрямована на ознайомлення переможців нових проектів із політикою та практикою міжнародних освітніх програм ЄС, а також включала
обмін досвідом і налагодження прямих контактів координаторів проектів, як між собою, так і з представниками
координуючих органів ЄС. Зокрема, у конференції крім
координаторів проектів Жана Моне брали участь керівники та/або представники Генерального директорату освіти
Європейської комісії, Виконавчої агенції з питань освіти,
аудіовізуальних засобів і культури Європейської комісії,
члени Європейського парламенту, представники провідних
європейських університетів – лідерів європейських студій
та представники неурядових громадських організацій.
Досвід участі у такому міжнародному форумі, безумовно,
є вкрай корисним для усіх його учасників, а спільні дискусії та нові контакти будуть сприяти подальшій співпраці
нашої команди, як з європейськими, так і з українськими
колегами у рамках освітніх та наукових програм ЄС.
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НУХТ . ПРОМIНЬ

ВІТАЄМО ВЕТЕРАНА

ДОКТОРУ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ПРОФЕСОРОВІ МИКОЛІ ОЛЕКСІЙОВИЧУ ПРЯДКУ – 80!
Понад 53 роки визначний вчений в галузі тепло-гідродинаміки двофазних потоків в елементах енергетичних і тепло-технологічних установок Микола Олексійович Прядко
працює в нашому університеті – аспірантом, асистентом,
старшим викладачем, доцентом, професором, завідувачем кафедри теплоенергетики та холодильної техніки,
проректором з наукової, навчально-виховної роботи. Його
теоретичні наукові праці лягли в основу розроблення випарних апаратів, різного роду теплообмінників і пристроїв,
які серійно виготовляються для цукрової, спиртової та
інших галузей промисловості, а також питань теплохолодопостачання та раціонального використання теплової
енергії в технологічних процесах та житлово-комунальній
сфері.
Микола Олексійович Прядко опублікував понад 300 наукових праць, багато з яких видані в іноземних виданнях
(польських, кубинських, болгарських, чеських, американських) і користуються високим авторитетом у спеціалістів.
Великий внесок його і в підготовку наукових та інженерних
кадрів у галузі промислової теплоенергетики. Під його
керівництвом підготовлені два доктори та 11 кандидатів
технічних наук. Довгий час він був головою спеціалізованої
ради із захисту кандидатських дисертацій по спеціальності «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика».
Микола Олексійович Прядко продовжує справу видатних
теплоенергетиків України: професорів Кондака М.А., Кічігіна
М.О., Чорнобильського Й. І., Швецова П.Д., Тобілевича Н.Ю.,
академіків Толубінського В.І., Швеця І.Т.
З моменту створення у 1978 році енергетичного факультету Київського технологічного інституту харчової
промисловості (КТІХП, нині – Національний університет харчових технологій) М.О. Прядко, який був обраний першим
деканом цього факультету, забезпечував на високому рівні
організаційну і методичну частину навчального процесу.

8

Великим є його внесок і заслуга у створення високопрофесійного колективу викладачів, багато з яких є його учнями
і вихованцями.
Народився Микола Олексійович 22 грудня 1937 року в
м. Полонному на Поділлі. Виховувався у багатодітній українській сім’ї, де прищеплювалась повага до народу, його
мови, де жили інтересами розвитку нації, її культури та
національних традицій.
Після закінчення середньої школи в 1954 році вступив
до Київського технологічного інституту харчової промисловості на механічний факультет для навчання за спеціальністю «Промислова теплоенергетика», яке завершив у 1960
році, ставши першим випускником кафедри теплоенергетики КТІХП, і отримав диплом із відзнакою інженера-промтеплоенергетика.
Після закінчення інституту М.О. Прядко за направленням
працював на пусковому Дубенському цукровому заводі
на посаді чергового інженера ТЕЦ, у травні 1961 року був
переведений на роботу на Борщівський цукровий завод,
який лише будувався, де працював під час монтажу, пуску
і експлуатації протягом трьох років на посадах начальника
ТЕЦ.
У травні 1964 року став аспірантом кафедри промислової теплоенергетики КТІХП, із якою і пов’язав все своє
подальше життя, і де поєднав творчу діяльність із педагогічною, пройшовши шлях у більш ніж 53 роки, обіймаючи
посади асистента, старшого викладача, доцента, професора, завідувача кафедри (з 1986 р. по 2014 р.).
Під керівництвом професора Назара Юрійовича Тобілевича М.О. Прядко в 1968 році захистив кандидатську дисертацію «Дослідження теплообміну при кипінні водно-спиртових сумішей і напівпродуктів спиртового виробництва»,
а в 1986 році - докторську дисертацію «Удосконалення теплообмінних апаратів і установок харчової промисловості».

За ініціативи М.О. Прядка при кафедрі промислової теплоенергетики створено науково-виробниче підприємство
«Енерготехнологія» та «Інститут проблем енергетики в харчовій промисловості».
У 1998 році М.О. Прядку разом із групою вчених університету за «Цикл праць з наукового обґрунтування, розроблення та впровадження ресурсозберігаючих технологій та
апаратури для ректифікації спирту» присуджена Державна
премія України в галузі науки і техніки.
Вагомим є внесок М.О. Прядка у справу поглиблення
інтернаціональних зав’язків зі спорідненими університетами світу. Наприклад, у Республіці Куба, де М.О. Прядко
перебував у відрядженнях у 1974, 1979, 1984, 1990 роках, а
в 1976-1977 роках працював за контрактом в Центральному
Університеті Лас Вільяс і очолював наукову роботу трьох
кубинських викладачів, під його керівництвом були захищені три кандидатські дисертації. Варто зауважити, що
весь час перебування на Кубі М.О. Прядко викладав фахові
дисципліни іспанською, тим самим ще раз доводячи широкому загалу широту свого світогляду та глибину знань.
Вельмишановний Миколо Олексійовичу! У день Вашого
ювілею прийміть наші щирі сердечні привітання та побажання міцного здоров’я, успіхів у здійсненні творчих планів, всіляких гараздів у житті та добрих людських почуттів.

З повагою, колектив кафедри теплоенергетики та
холодильної техніки
Ректорат, викладачі, співробітники і студенти також вітають шановного ювіляра й приєднуються до всіх щирих
побажань, що лунають цього дня на Вашу адресу, дорогий
Миколо Олексійовичу! Міцного здоров’я Вам, Божого благословення і ще довгих-довгих плідних творчих років на ниві
української освіти й науки!

ПАМ’ЯТЬ

Однією з відмінних рис, притаманних нашому колективові, є дбайливе й шанобливе збереження традицій нашого
навчального закладу й пам’яті його фундаторів і розбудовників – людей, що присвятили своє життя утвердженню
НУХТ як флагмана вітчизняної освіти й науки, провідного
навчального-наукового закладу не лише нашої країни, але
й визнаного авторитета у світі.
Є особистості, яким доля відміряла зовсім небагато
земного часу, вони спалахнули яскравими самобутніми
зірками й згасли, залишивши по собі славні діла, учнів і
послідовників і вічну добру пам’ять. Одним із таких непересічних людей був доктор технічних наук, професор Олександр Павлович Кривопляс.
16 листопада 2017 року в Науково-навчальному інженерно-технічному інституті ім. акад. І.С. Гулого відбулося
урочисте вшанування пам’яті ученого.
5 жовтня цього року на засіданні вченої ради університету у зв’язку із 85-річчям заснування кафедри мехатроніки і пакувальної техніки було прийняте рішення про
присвоєння навчально-науковій лабораторії «Пневматика
та пневмоприводи» (аудиторія А-111) імені доктора технічних наук, професора Олександра Павловича Кривопляса.
Тож цього дня колектив зібрався для відкриття пам’ятної
дошки вченому.
За час науково-навчальної роботи на кафедрі з 1969 по
1995 рр., професор О.П.Кривопляс: заснував науково-педагогічну школу по обґрунтуванню теорії та практики створення пакувальної техніки; був ініціатором започаткування

спеціальностей «Машини і технології пакування», «Машини
і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки»; вперше застосував прикладні аспекти роботи пневмоприводів
у структурі пакувальних машин; розробив новий напрямок
у дослідженні теоретичних основ переміщення штучних
вантажів у потокових лініях укрупнення вантажних одиниць харчових виробництв; впровадив патентні технічні
рішення ліній укрупнення вантажних одиниць на підприємствах харчової галузі.
Зокрема, у 1976 - 1989 рр. під керівництвом професора
О.П. Кривопляса здійснювалися дослідження операцій пакетування тарно-штучних вантажів соляної промисловості,
участь у яких брали доценти B.М. Любімов, А.П. Беспалько,
А.А. Буров, Г.П. Кудрявцев, асистенти О.М. Гавва і інженер
Л.Д. Носова. Результати досліджень були використані
ВНВО «Сіль» у розробленні та впровадженні ліній пакетування з пакетноформувальними машинами - Ш9-АШ3-М
на Слов’янському сількомбінаті та Стерлітамакському ВО
«Сода». На експериментальному заводі ВНВО «Сіль» була
виготовлена серія з 15 ліній безпіддонного пакетування
фасованої солі. Під науковим керівництвом професора О.П.
Кривопляса за участю доцентів М.А. Масла, Г.П. Кудрявцева,
А.П. Беспалька, А.А. Бурова, В.М. Любімова, асистентів О.М.
Гавви, В.Б. Захаревича, А.І. Волчка, інженерів науково-дослідного сектора В.В. Савченка, Г.А. Задорожної, Л.Д. Носової
також була створена лінія вкладання картонних пачок із
макаронними виробами в тару-устаткування.
Нині кафедра здійснює підготовку бакалаврів і магіст

Спогадами ділиться професор І. Малежик
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рів за напрямом 131 «Прикладна механіка», 133 «Галузеве
машинобудування» спеціальностями 7.05050206, 8.0505206
«Машини і технології пакування» та 7.0505207, 8.0505207
«Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки», «Мехатроніка». На кафедрі підготовлено близько 1000
висококваліфікованих фахівців для підприємств України.
В урочистому відкритті пам’ятної дошки взяли участь
проректор з наукової роботи Олександр Шевченко, провідні вчені, ветерани НУХТ, професори Микола Олексійович
Прядко і Микола Миколайович Пушанко, професорсько-викладацький склад університету, колектив Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого,
представники провідного підприємства з виготовлення
пневматичного обладнання, фірми «КАМОЦЦІ», з якою активно співпрацює кафедра мехатроніки і пакувальної
техніки і завдяки якій була створена сучасна спеціалізована навчально-наукова лабораторія «Пневматика та пнев
моприводи», що віднині носить ім’я вченого.
Також на церемонію відкриття були запрошені родина
і учні професора Олександра Павловича Кривопляса. Вони
поділилися спогадами про життєвий шлях, трудову діяльність, наукові досягнення і наукову спадщину вченого.
Сім’я, в наданому слові, подякувала ректорату, професорсько-викладацькому складу і науково-педагогічному
колективу університету за можливість зберегти пам’ять
про науково-методичну роботу і наукові здобутки О. П. Кривопляса.

Відкриття пам’ятної дошки

Урочисте зібрання
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КНИЖКОВА ПОЛИЦЯ

Монографію презентує Д.І. Басюк
Науковці університету активно оприлюднюють результати своїх досліджень, і не лише шляхом участі у конференціях та публікації статей у фахових виданнях. Свій науковий доробок вони презентують, випускаючи монографії,
підручники, навчальні посібники.
Від початку поточного навчального року побачила світ
низка нових, унікальних у своєму роді видань.
Зокрема, у видавництві «Сталь» вийшла у світ монографія «Теория и практика разделения суспензий в свеклосахарном производстве. Книга 1. Образование суспензий и их
свойства» авторів М.М. Пушанка, В.А. Лагоди, В.Н. Шурбованого, Н.М. Пушанко, Л.М. Хомічака, А.К. Запольського.
Монографія корисна для наукових та інженерно-технічних працівників цукрової промисловості, викладачів,
студентів та аспірантів, що спеціалізуються в галузі технології та обладнання бурякоцукрового виробництва.
На кафедрі туристичного та готельного бізнесу вийшла
друком монографія «Винний та гастрономічний туризм.
Глобальні тренди та локальні практики» за науковою редакцією доктора економічних наук, завідувача кафедри
Дарії Басюк.
Участь у написанні монографії взяли провідні науковці
Національного університету харчових технологій, а також
фахівці інших вищих навчальних закладів.
У монографії представлені дослідження сучасних підходів до сутності, економіко-соціальних функцій та особливостей розвитку еногастрономічного туризму, оцінки
туристичного потенціалу кулінарних традицій, типових
продуктів, страв і напоїв та харчової поведінки населення
різних регіонів України. Досліджений міжнародний досвід
розвитку винного та гастрономічного туризму. Представлена проблематика інноваційних засад формування туристичних продуктів із урахуванням потенціалу еногастро-
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Книгу презентує один із авторів, професор М.М. Пушанко
номічного туризму в Україні та регіонах. Розкрито сучасні
моделі управління розвитком винного та гастрономічного
туризму в контексті соціальних ініціатив та економічних
трансформацій регіонального та галузевого типу.
Монографія розрахована на науковців, викладачів, працівників готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
Може бути корисною для спеціалістів, які працюють у сфері еногастрономії, менеджерів туристичних підприємств.
Творчий авторський колектив під керівництвом професора, д.т.н. Олександра Гавви видав наукову монографію
«Проектування пакувального обладнання із мехатронних
модулів».
У виданні наведено наукове обґрунтування концепції створення машин і технічних комплексів пакування
продукції із мехатронних функціональних модулів. Сформульована методологія оптимізаційного структурного
синтезу пакувальних машин, побудованих із типових
функціональних модулів. Виконаний аналіз конструкцій та
виділені типові функціональні модулі машин для пакування збільшених вантажних одиниць. Визначена оптимальна
структура та параметри мехатронних функціональних
модулів горизонтального та вертикального переміщення,
захоплення, утримання та переміщення штучних і тарних
вантажів. Виділені основні тенденції розвитку пакувальних
машин із системами штучного інтелекту.
Монографія корисна науковим працівникам, конструкторам та інженерно-технічним фахівцям, що працюють
у сфері пакувального машинобудування й технічного обслуговування пакувальних машин, а також аспірантам і
студентам вищих навчальних закладів.
Наприкінці 2017 року вийшов друком навчальний посібник «Технологічні комплекси харчових виробництв».
Він створений на базі тривалого досвіду викладання

дисципліни «Технологічні комплекси харчових виробництв» фахівцями кафедри машин і апаратів харчових і
фармацевтичних виробництв під керівництвом професора
Володимира Теличкуна.
Посібником охоплені технологічні комплекси виробниц
тва більшості продуктів хлібопекарської, кондитерської,
макаронної, зернової, м’ясної і молочної, цукрової, жирової
і бродильної галузей промисловості. Видання допоможе
передати студентам знання про харчовий продукт, історію і особливості його виробництва, товарознавчі аспекти,
сировину для виробництва продукту, технологічну схему
і стадії виробництва, а також машинно-апаратурну схему
виробництва продукту з врахуванням її апаратурного забезпечення.
Під час підготовки навчального посібника автори намагалися представити інформацію у максимально доступному для сприйняття вигляді. Структура посібника, стиль
представлення інформації, доступні для розуміння машинно-апаратурні схеми та їх опис, а також поетапний опис
технологічних процесів виробництва харчових продуктів
роблять навчальний посібник легкозрозумілим і корисним
для студентів, що навчаються за освітньою програмою «Інжиніринг харчових виробництв», а також «Інжиніринг фармацевтичних і біотехнологічних виробництв». Навчальний
посібник може буде цікавим для студентів і магістрантів
інших спеціальностей, зокрема технологічних, за умови
достатніх знань із загально-інженерних дисциплін у галузі
харчової інженерії, а також інженерно-технічним працівникам підприємств харчової та переробної промисловості.
Враховуючи, що навчальний посібник із технологічних
комплексів харчових виробництв публікується уперше,
автори чекають на усі зауваження й пропозиції, які будуть
використані для подальшого його удосконалення.
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ВIТАЄМО!
• Андрій Трофимович Бугера, електромонтер 6р. служби
головного енергетика
• Микола Олексійович Прядко, професор кафедри теплоенергетики та холодильної техніки
• Віктор Іванович Сташейко, проректор з соціально-побутових питань

«У перший зимовий місяць – пору перших заметілей і перших тріскучих морозів святкують свої ювілеї наші колеги:
• Володимир Іванович Теличкун, професор кафедри
машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв
• Віталій Васильович Малиновський, старший викладач
кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів

Колектив університету щиро вітає ювілярів і бажає міцного
здоров’я, успіхів, натхнення. Нехай щаслива зірка ще багато років сяє над Вами і Вашими родинами!

ЮВІЛЕЙНА ПЕРЕМОГА
21 листопада фінішував цьогорічній загальноуніверситетський турнір з футзалу «Кубок ректора».
За третє місце зійшлися у поєдинку команди факультету автоматизації і комп’ютерних систем (АКС) та Навчально-наукового інституту харчових технологій (ННІ ХТ). Гра
вийшла видовищною і результативною – з рахунком 2:7
перемогли й стали бронзовими призерами турніру футзалісти ННІ ХТ.
У запеклому двобої за «золото» й «срібло» зустрілися команди Навчально-наукового інституту економіки і
управління (ННІ ЕіУ) та Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого (НН ІТІ, донедавна –
факультет інженерної механіки та пакувальної техніки і
факультет енергетики і енергоменеджменту). Зауважимо,

що економісти й механіки – давні суперники, що вже не
один раз сходилися у протистоянні за Кубок. Й цей рік не
став виключенням, фінальна гра тримала вболівальників
обох команд у напрузі до останніх хвилин – гострі передачі, простріли – гравці не давали перепочинку ні супернику, ні собі. Та вже вчетверте поспіль спортсменам ННІ
ЕіУ всміхнулася Фортуна – впевнена перемога з рахунком
6:2 поповнила скарбничку економістів ще одним Кубком
ректора.
А далі відбулася урочиста церемонія нагородження
переможців. До присутніх звернувся проректор університету Віктор Сташейко. Від ректора Анатолія Українця (у
минулому завзятого футболіста) й від себе особисто він
тепло привітав учасників, призерів і переможців змагань

й запевнив, що традиція проводити турнір буде продовжуватися, й будь-які студентські ініціативи щодо занять спортом і фізичною культурою чи організації змагань завжди
знаходитимуть підтримку ректорату.
Після урочистої частини проректор вручив нагороди
– грамоти, якими були відзначені всі команди-учасники
турніру; медалі командам, що посіли перше, друге і третє місця та головний трофей змагань – Кубок ректора.
Також традиційно були вручені нагороди в індивідуальних
номінаціях. Цього року кращим гравцем турніру став Руслан Савенко (НН ІТІ), кращим бомбардиром – Олег Сіренко
(факультет АКС), кращим воротарем – третій рік поспіль
Максим Дядюнець (ННІ ЕіУ).
Вітаємо переможців і призерів турніру! Так тримати!

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НУХТ
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:

• завідувача кафедри економіки, обліку та фінансів;
• старшого викладача (0,25 ставки) кафедри економіки, обліку та фінансів;
• професора кафедри виробництва цукру та сахаридів;
• доцента (0,75 ставки) кафедри виробництва цукру та сахаридів;
• доцента кафедри хлібопекарського, кондитерського та бродильних виробництв;
• старшого викладача (0,5 ставки) кафедри охорони праці;
• старшого викладача (0,5 ставки) кафедри переробки м’яса та молока.

Вимоги до претендентів: науковий ступінь доктора або кандидата наук, стаж викладання у вищих навчальних закладах 3-4 рівня акредитації не менше 3 років.
Термін подання заяв – один місяць від дня опублікування оголошення.
Документи подавати за адресою:
03190, м. Київ,190, вул. Естонська 8-а, ІПДО НУХТ, кімната 413.
Контактні телефони: 449-12-33, 449-08-30.
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НУХТ . ПРОМIНЬ

ЗІРКИ ВІЩУЮТЬ
Згідно зі східним календарем 2018 рік буде роком Жовтого
Земляного Собаки. Червоний Вогненний Півень правив мудро
і грамотно, і навіть не хотів з нами розлучатися. Але вночі на
16 лютого 2018 року Півник змахне крилами, прокукурікає на
прощання, і передасть права на трон Собаці. Собака – істота
Водолій 20.01-18.02
Для Водоліїв очікується продуктивний
період, коли потрібно боротися і досягати
запланованих цілей. Зірки радять прислухатися до власної інтуїції і проявляти ініціативність. Господар року обіцяє значний
прибуток і нові захоплення.
Риби 19.02-20.03
Пам’ятайте, Собака не терпить ліні, зате
винагороджує всіх справжніх трудівників. У
2018 році Рибам варто відстоювати власну
думку і вдосконалюватися в кар’єрному
плані. Не менш важливо завоювати сімейний авторитет. Намагайтеся, і результати вас
порадують.
Овен 21.03-19.04
У наступному році Овни будуть особливо
сильно відчувати любов і прихильність оточуючих, а їхні сімейні стосунки стануть набагато міцнішими. У рік Собаки на представників цього знаку чекає грошова стабільність,
успіх у суспільстві і творчий злет.
Телець 20.04-20.05
Господар року вимагатиме від представників цього знака швидкості і наполегливості.
Перш за все, Тельцям радять навчитися
жертвувати власними амбіціями і бути помірними. Приділяйте достатньо уваги близьким і стрімко реагуйте на нові пропозиції як
в роботі, так і в особистому житті.

@ “Промінь”
Газета Національного університету
харчових технологій
№10 (1154) 28 грудня 2017 р.
Заснована у жовтні 1968 р.
Наклад 100.
Зам. №
Безкоштовно
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неспокійна, і весь рік буде на сторожі нашого благополуччя.
Собачка уособлює собою справедливість, вона ніколи не
зрадить, і в рік її правління ми можемо заспокоїтися - все
буде чітко і справедливо. Що ж віщують нам зірки у 2018 році?
Пропонуємо гороскоп для всіх знаків зодіаку.

Близнюки 21.05-20.06
Астрологи зазначають, Близнюкам у прий
дешньому році не варто ухилятися від можливих проблем: сміливо їх вирішуйте і доля
вам посміхнеться. Для жінок передбачаються знайомства і успіхи в нових починаннях.
Чоловікам цього знаку рекомендують очікувати вигідних ділових пропозицій, які приведуть до кар’єрного росту.

Терези 23.09-22.10
У рік Жовтого Земляного Собаки потрібно
сумлінно працювати над мріями. Астрологи
зазначають, що вони швидко втіляться в
життя. Однак, щоб все заплановане збулося,
прикладайте зусилля і направляйте долю
в потрібному вам напрямку. Це буде один
із найяскравіших періодів у житті, який запам’ятається надовго.

Рак 21.06-22.07
Для Раків рік Жовтого Земляного Собаки обіцяє бути стабільним. Перш за все - у всьому,
що стосується здоров’я та сімейного статусу. У новому році Раки зрозуміють, що їм
рано вступати в нові стосунки, краще зробити акцент на навчанні або кар’єрі.

Скорпіон 23.10-21.11
У прийдешньому році для Скорпіонів змін
в особистому житті не передбачається.
Проте, очікується багато нових знайомств і
вражень. Жінкам варто зайнятися творчістю
і саморозвитком, чоловікам же господар
року обіцяє успіхи в кар’єрі, знайомства і
цікаві поїздки.

Лев 23.07-22.08
Відомо, що Собака не любить котячу породу,
проте Львів чекає удача й успіх. Важливо
покращувати стосунки з іншими і налагоджувати нові контакти. Передбачається,
що жінки швидко будуть підніматися вгору
по кар’єрних сходах. А чоловікам варто знайти нове хобі, яке в майбутньому переросте в
джерело доходів.
Діва 23.08-22.09
Представникам цього знаку Зодіаку важливо звернути увагу на власне здоров’я. Зробіть все можливе, щоб хвороба не зіпсувала
майбутні плани. На думку астрологів, рік
буде стабільним, без кардинальних змін. У
2018 році Діви отримають можливість насолодитися результатами минулих досягнень.
Символ року оцінить багаторічні старання і
гідно нагородить.

РЕДАКЦІЙНА РАДА
Ю. Цой, О. Негоденко
Верстка:
В. Шульженко
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Ю. Цой
Обкладинка:
В. Шленчак

Стрілець 22.11-21.12
Для Стрільців прийдешній рік обіцяє зміни
в багатьох сферах життя. Народженим під
цим знаком потрібно бути відповідальними
щодо покладених на них обов’язків по роботі. Крім того, якщо є можливість, краще відкладіть рішення серйозних питань, оскільки
суперечності будуть буквально роздирати
вас. Зверніть увагу на власне здоров’я, зокрема, поліпшіть імунітет.
Козеріг 22.12-19.01
Новий 2018 рік вимагатиме працьовитості та
наполегливості. Передбачаються фінансові
труднощі, але, на думку астрологів, їх не
варто лякатися. Важливо не піддаватися
паніці, і всі проблеми будуть вирішуватися
легко. Проблем зі здоров’ям астрологи не
прогнозують.
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