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ПІДСУМОВУЮЧИ 2017-й

Завершення календарного року знаменується підведенням підсумків і накресленням планів на майбутнє, а
ще – вирішенням поточних, але не менш важливих питань.
Наприкінці минулого року плідно попрацювала вчена рада
університету, яка у грудні збиралася двічі.
Планове засідання вченої ради університету 21 грудня
традиційно розпочалося з урочистих моментів. Перший
проректор Володимир Яровий, який вів засідання, як заступник голови ради, вручив нагрудний знак «Відзнака
Національного університету харчових технологій» проректорові з соціально-побутових питань Віктору Сташейку, а
також диплом доктора наук доценту кафедри технології
оздоровчих продуктів Наталії Фроловій. Крім того, він привітав членів вченої ради, що відзначили свої дні народження
між засіданнями. Вчена рада поздоровила колег щирими
оплесками.

Далі засідання тривало відповідно до порядку денного.
Кадрові питання представила вчений секретар Наталія Ткачук. Підтримку кандидатам на заміщення вакантних посад
висловили перший проректор Володимир Яровий, завідувачі кафедр Володимир Ковбаса, Олег Шаповаленко, Валерій
Мирончук.
До складу лічильної комісії обрали помічника проректора Олену Негоду, завідувача кафедри інтегрованих
автоматизованих систем управління Ігоря Ельперіна, голову студентської ради університету Наталію Ярош, голову
студради факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Олену Цишек і голову студради факультету
автоматизації і комп’ютерних систем Дениса Заноздрія.
Результати таємного голосування членів вченої ради по
всіх 67 кандидатурах оприлюднив голова лічильної комісії
Ігор Ельперін.

Переважною більшістю голосів усі кандидати були підтримані вченою радою університету.
Наступним був презентований звіт директора Вінницького коледжу НУХТ Володимира Керницького за період
роботи з лютого 2013 по грудень 2017 року.
Доповідач ґрунтовно висвітлив усі аспекти діяльності
підрозділу й перспективи подальшого розвитку та надав
роз’яснення стосовно використання коштів, енергоощадних заходів, наповнення спецфонду. Почуте прокоментували й свої питання задали Володимир Яровий, проректор
з навчально-виробничої діяльності та розвитку Олександр
Бессараб, директор Навчально-наукового інституту харчових технологій Оксана Кочубей-Литвиненко, декан факультету біотехнології та екологічного контролю Наталія Грегірчак, завідувачі кафедр Анатолій Заїнчковський, Володимир
Ковбаса, професор кафедри харчової хімії Сергій Шульга.

Вручення подяки голові студради ННІ ХТ О. Висоцькому

Вручення відзнаки Сташейку В.І.
Перший проректор Володимир Яровий, зокрема, зазначив, що Вінницький коледж НУХТ є флагманом професійної
освіти, і не лише в структурі нашого навчально-наукового
комплексу, але і по всій Україні. Вчена рада відкритим голосуванням схвалила звіт директора коледжу.
Про поточний контроль процесу навчання студентів
заочної/дистанційної форми навчання і стан готовності
університету до дистанційного періоду студентів денної
форми доповіла начальник відділу дистанційного навчання Оксана Петруша.
Її виступ доповнив та запропонував проект рішення
по цьому питанню перший проректор Володимир Яровий.
Відповідальний секретар Приймальної комісії університету
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Вадим Серпученко представив Правила прийому до університету, в т.ч. для відокремлених структурних підрозділів у
2018 році, а також Положення про Приймальну комісію. До
обговорення долучилися Володимир Яровий, проректор з
науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва,
завідувачі кафедр Анатолій Заїнчковський, Дарія Басюк,
Олена Сологуб, Володимир Ковбаса, голова студради факультету автоматизації і комп’ютерних систем Денис Заноздрій.
Наприкінці засідання розглянули поточні питання.
Зокрема, нагальним питанням, що потребувало негайного вирішення була ситуація, яка склалася на кафедрі
менеджменту та адміністрування з викладанням у ІІ

семестрі дисципліни «Управлінські дослідження суб’єктів
господарювання», спеціально запрошений викладач якої
звільнилася у зв’язку з хворобою. Наразі для викладання
дисципліни немає затвердженої робочої програми, методичного забезпечення й достатньої навчальної літератури.
Ректорат, стурбований цією ситуацією, від якої могли б постраждати студенти, виніс на розгляд вченої ради пропозицію дозволити внести зміни у навчальний план і замінити
дисципліну «Управлінські дослідження суб’єктів господарювання» на дисципліну «Фінансовий менеджмент», яку
будуть викладати фахівці кафедри фінансів. Завідувачі
згаданих кафедр Михайло Міненко і Лада Шірінян підтримали цю пропозицію. Вчена рада відкритим голосуванням
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Звітує Керницький В.А.
винесла рішення внести відповідні зміни до навчального
плану.
Завершилося засідання приємною ноткою. Асоціація народних волонтерів України оголосила подяки директору Навчально-наукового інституту харчових технологій (ННІ ХТ)
Оксані Кочубей-Литвиненко, завідувачу кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських виробів Володимиру Ковбасі, доцентам цієї ж кафедри Олені Білик і Юлії Бондаренко, помічнику проректора Ксенії Науменко, доценту кафед
ри готельно-ресторанної справи Оксані Арпуль, студраді
НУХТ, студентам ННІ ХТ і факультету готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу, а також голові студради ННІ ХТ
Олександру Висоцькому. У листах-подяках зазначено: «Висловлюємо вам свою подяку за те, що ви вносите вклад
у обороноздатність нашої держави, а саме – допомагаєте
смачними виробами, які допомагають захисникам виконувати завдання із захисту Батьківщини в піднесеному та
гарному настрої. Завдяки високому рівню вашої соціальної
відповідальності нам спільно вдається виконувати таку
важливу місію як оборона країни від зовнішньої агресії та
збереження її цілісності». Подяки вручив перший проректор
університету Володимир Яровий.
На цій урочистій ноті порядок денний був вичерпаний, і
заступник голови вченої ради університету закрив засідання.
28 грудня відбулося останнє у календарному році засідання вченої ради університету.
Ректор Анатолій Українець розпочав його з вітання з
ювілеєм та вручення нагрудного знака «Відзнака Національного університету харчових технологій» ветерану
нашого навчального закладу, який віддав йому понад 53
роки свого життя, професору Миколі Олексійовичу Прядку.
Далі, відповідно до порядку денного вчена рада розглянула стан виконання перспективного плану розвитку
університет у 2017 році, про який доповів перший проректор Володимир Яровий. Доповідач, зокрема, зазначив, що
з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 22
листопада 2017 року «Про затвердження Порядку та критеріїв надання закладу вищої освіти статусу національного,
підтвердження чи позбавлення цього статусу», ряд заходів

Перспективного плану потребує активізації їх виконання,
а сам план – доповнення. Необхідно створення служби
маркетингу освітніх послуг університету з метою дослідження сучасного ринку праці в Україні та його вимог до
компетентностей фахівців, реалізація внутрішньої системи
забезпечення якості вищої освіти, підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів, організація ефективної
самостійної роботи студентів, запровадження кодексу
академічної доброчесності, формування повноцінних англомовних освітніх програм за рівнями магістра і бакалавра, удосконалення дистанційних технологій освітнього
процесу, підвищення ефективності роботи аспірантури та
докторантури, забезпечення високого рівня якості наукових робіт, удосконалення форм інформаційної підтримки
освітнього та наукового процесів, підвищення ефективності виховного процесу, розширення участі університету
у міжнародних програмах академічної мобільності. Виступ
першого проректора доповнив ректор Анатолій Українець.
Почуте прокоментували проректор Олександр Бессараб,
директор Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого Сергій Блаженко, декан факультету біотехнології та екологічного контролю Наталія Грегірчак, професор кафедри теплоенергетики і холодильної
техніки Микола Прядко, професор кафедри харчової хімії
Сергій Шульга.
Наступним затвердили ліміт стипендіатів на другий
семестр 2017-2018 н.р. та кандидатури студентів на отримання іменних стипендій у другому семестрі 2017-2018 н.р.
З цього питання слово мала проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва. Вчена рада
підтримала її пропозицію залишити ліміт стипендіатів на
рівні 45%.
Також проректор представила кандидатури кращих
студентів, які були рекомендовані для отримання іменних
стипендій Президента України та Кабінету Міністрів України.
На другий семестр 2017-2018 н.р. університет отримав квоти
на 5 Президентських стипендій і одну Урядову. Вчена рада,
заслухавши інформацію щодо претендентів, підтримала
рекомендації навчально-наукових інститутів і факультетів.
Тож, у другому семестрі 2017-2018 н.р. стипендію Прези-

Нагороду отримує Прядко М.О.
дента України у розмірі 2720 грн. отримуватимуть студенти: Олена Цишек (факультет готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу), Наталія Ярош (Навчально-науковий
інститут харчових технологій), Ігор Ключка (факультет біо
технології та екологічного контролю), Іван Глущенко (Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад.
І.С. Гулого) та Катерина Євграфова (Навчально-науковий
інститут економіки і управління). Стипендію Кабінету Міністрів України у розмірі 2480 грн. буде отримувати Артем
Труш (факультет автоматизації і комп’ютерних систем).
У поточних питаннях розглянули й затвердили зміни до
Правил прийому до аспірантури і Правил прийому до докторантури університету, Положення про проведення підсумкової атестації випускників підготовчих курсів і Положення
про проведення в університеті Всеукраїнської олімпіади
для школярів.
Також слово взяли проректор з наукової роботи Олександр Шевченко, який закликав науковців у період дистанційного навчання активізувати роботу з підготовки статей
для публікації у англомовних наукових виданнях університету, та проректор з навчально-виробничої діяльності та
розвитку Олександр Бессараб, який закцентував увагу на
безпеці і режимі роботи персоналу університету у період
зимових свят і під час дистанційного навчання.
Завершуючи засідання, ректор Анатолій Українець коротко підвів підсумки роботи нашого колективу у 2017 році,
зокрема, зазначив, що відбулося значне реформування
навчальних програм, тривав розвиток матеріально-технічної бази, але попереду ще багато роботи, й тепло привітав
присутніх із новорічними святами. Ректор побажав всім
зустріти Новий рік і Різдво Христове в піднесеному настрої,
зі світлими помислами та добрими намірами. Щоб кожний
досяг успіху, щоб у кожній родині був достаток і затишок,
щоб були здорові рідні та близькі, щоб радість приходила
до осель і в будні, і в свята.
До привітань долучилися голова Профспілки співробітників НУХТ, професор Сергій Василенко і проректор з
наукової роботи Олександр Шевченко. На цій святковій ноті
останнє у 2017 році засідання вченої ради завершилося.
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Наприкінці грудня відбулося урочисте вручення сертифікатів черговим випускникам сертифікатних програм.
Нагадаємо, що з жовтня 2016 року наш університет започаткував навчання за унікальними сертифікатними програмами, що сприяють розширенню професійних компетенцій, стають додатковим плюсом при працевлаштуванні.
У семестрі, що завершився, деякі сертифікатні програми працювали з другим або й третім набором слухачів, а
деякі були відкриті вперше.
Загалом у першому семестрі 2017-2018 навчального
року до уваги зацікавлених пропонувалися 17 сертифікатних курсів: «Впровадження систем управління безпечністю на підприємствах харчової промисловості»,
«Експертиза та оцінка коштовностей», «Професія сомельє
і науково-практичні основи дегустації вин та алкогольних
напоїв», «Косметологія», «Технологія східних солодощів»,
«Технології в готельно-ресторанному бізнесі», «Технологія
морозива», «Розробка програмного забезпечення мовою «Java». Частина 1», «Дизайн слайдової презентації»,
«Стрес-менеджмент», «Створення та ведення власного
бізнесу», «Англійська мова для працівників сфери туризму», «Англійська мова для кухарів», «Basic Steps to the
TOEFL», «Job search in international job market», «English for
Business Travelling» та «Монтаж трубопроводів хладонових
холодильних установок».
Програма «Впровадження систем управління безпечністю на підприємствах харчової промисловості» пропонує:
знання сучасних міжнародних стандартів ISO 9000, ISO
22000, FSSC 22000, ISO 19011, ISO/TS 22002-1:2009, ISO/TS
2004:2005; практичний досвід роботи у випробувальних
лабораторіях Центру оцінювання якості сировини і готової продукції університету; практичні знання і досвід від
провідних фахівців організацій з інспектування та аудиту
харчових підприємств (Бюро ВЕРІТАС Україна, орган сертифікації «ПРИРІСТ» тощо); навички розв’язання ситуаційних
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завдань, аналіз досвіду впровадження стандартів ISO
22000, проведення сертифікації відповідно до FSSC 22000.
Ключові переваги програми «Експертиза та оцінка коштовностей» полягають у набутті практичних навичок у визначенні виду та походження дорогоцінного каміння, його
вартості, справжності, виду та проби дорогоцінного металу,
виду ювелірного виробу, його цінності, справжності та вартості.
Слухачі програми «Професія сомельє і науково-практичні основи дегустації вин та алкогольних напоїв» здобувають знання про класифікацію, технології та особливості
дегустації вин і алкогольних напоїв, культуру споживання
вина, еногастрономію, поглиблене розуміння індустрії
продажу вин, принципів її роботи. Випускники відзначають застосування лекторами програми сучасних методів
навчання – тренінгів, майстер-класів, презентацій, роботу
з аксесуарами, з ароматами і запахами вин («ніс вина»),
зразками вин і алкогольних напоїв.
Одержання сучасних знань із дерматології, технології
косметичних засобів, організації виробництва та маркетингу косметичних засобів і практичних навичок із виробництва та контролю якості косметичних засобів пропонує
програма «Косметологія».
Розширення знань про нові види сировини, що використовуються у виробництві традиційних східних солодощів і східних солодощів спеціального та функціонального
призначення, використання нових цукрів і цукрозамінників
у технологіях східних солодощів зниженої калорійності
та глікемічності, відпрацювання технологій різних видів
східних солодощів у лабораторних умовах і надання
рекомендацій до впровадження у виробництво на підприємствах малої потужності, удосконалення технологій та
розроблення рецептур східних солодощів для підвищення
їх конкурентоспроможності – головні «фішки» програми
«Технологія східних солодощів».

«Технології в готельно-ресторанному бізнесі» – це можливість набути практичні навички у виготовленні сучасної
продукції ресторанного господарства, опанувати нову спеціальність з метою успішного працевлаштування, освоїти
правила розроблення рецептур, технологічних карт, технічних умов та інструкцій на кулінарну продукцію, оволодіти
принципами складання меню та правилами складання
карти напоїв.
Після закінчення курсу «Технологія морозива» слухачі
можуть застосовувати набуті знання для правильного
вибору морозива у торговельній мережі, оцінювання його
якості, для виробництва морозива у домашніх умовах,
закладах ресторанного господарства та малих спеціалізованих цехах.
Сертифікатна освітня професійна програма «Розробка
програмного забезпечення мовою Java» користується неабиякою популярністю, її наповнення настільки насичене,
що було прийняте рішення розділити курс на дві частини.
Отож частина 1. дає слухачам знання щодо створення
сучасних інформаційних систем із використанням об’єктно-орієнтованої мови програмування Java та середовища
розроблення; опанування ними практичних навичок дозволить у подальшому створювати серверне й прикладне
програмне забезпечення, інтерактивні сайти, комп’ютерні
ігри та їх складові; при опануванні матеріалу слухачі отримують знання по створенню проектів, класів, колекцій,
основних програмних конструкцій, роботі з базами даних,
створенню web-інтерфейсу.
Знання щодо створення сучасних презентацій із використанням програми Power Point, опанування практичних
навичок створення ефектних слайд-шоу з використанням
мовного супроводу та представлення презентації в форматі відео; більше часу на оволодіння практичними підходами щодо створення та дизайну презентацій із мультимедійними елементами; навички по роботі та монтажу
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мультимедійних файлів пропонує курс «Дизайн слайдової
презентації».
Цікава програма «Стрес-менеджмент» проводиться у
формі соціопсихологічного тренінгу, що містить навчальні модулі: що таке здоров’я і як бути здоровим; що таке
стрес? Добре це чи погано? Психологічна стратегія і тактика подолання негативного стресу. Розвиток стресостійкості
фахівця як складової його конкурентності на ринку праці.
Психодіагностика.
Метою програми «Створення та ведення власного бізнесу» є ознайомлення з системним підходом для вирішення
різних завдань, що постають перед підприємцем ще на
етапі вибору власної ніші та отримання відповідних умінь і
практичних навичок, потрібних для заснування та ведення
власного бізнесу.
Переваги програми «Англійська мова для працівників
сфери туризму»: отримання необхідних навичок розмовного ділового спілкування з англомовними туристами,
формування активного словника професійної лексики, удосконалення навичок сприйняття мови на слух, отримання
вмінь використовувати професійну термінологію ресторанного та готельного бізнесу, сталі вирази і фрази в реальних
професійних ситуаціях.
Сформувати активний словник фахової лексики (термінологія кулінарії та ресторанного бізнесу, сталі вирази
і мовні кліше), комунікативну компетентність у говорінні
для вільного спілкування з колегами по всьому світу, навчання та стажування у закордонних кулінарних школах,
практики у закладах харчування, в аудіюванні для сприйняття на слух мовлення у реальних професійних ситуаціях,
у письмі для складання англійською мовою текстів меню,

рецептур, звітів, рекламних матеріалів, наповнення англомовних сторінок веб-сайтів закладів харчування зможуть
слухачі курсу «Англійська мова для кухарів».
На тих, хто в майбутньому планує склаcти міжнародний
іспит TOEFL, щоб навчатися в англомовних вишах, стажуватися чи працювати за кордоном розрахований курс «Basic
Steps to the TOEFL».
Для всіх, хто хоче навчитися впевнено себе почувати під
час співбесіди, дізнатися про те, як сформувати відповідне перше враження, оволодіти базовими знаннями щодо
того, як ефективно вести діалог із рекрутером та уникнути
типових помилок під час проходження співбесіди та структурування свого резюме, а також особливостей написання
CV і супровідного листа розроблена програма «Job search in
international job market».
Якщо ви часто подорожуєте за кордон або ж маєте
плани подорожувати в майбутньому, то курс «English for
Business Travelling» саме для вас, адже він спрямований на
вивчення основних лексичних, граматичних і функціональних елементів, що дозволять почуватися впевнено під час
мандрівок.
Родзинки сертифікатної програми «Монтаж трубопроводів хладонових холодильних установок» – здобуття
слухачами знань щодо особливостей розрахунку та монтажу трубопроводів хладонових холодильних установок
відповідно до сучасних вимог; опанування практичних
навичок, що дозволить у подальшому самостійно виконувати посадові обов’язки інженера з монтажу або сервісу
холодильних установок, виконувати монтажні роботи не
лише в холодильній техніці, а й інших галузях виробництва.
На жаль, менеджмент не всіх програм зміг сформувати

повноцінні групи (від п’яти осіб і більше). Тож цього разу
вітання приймали випускники програм «Професія сомельє
і науково-практичні основи дегустації вин та алкогольних
напоїв», «Технології в готельно-ресторанному бізнесі»,
«Впровадження систем управління безпечністю на підприємствах харчової промисловості», «Монтаж трубопроводів
хладонових холодильних установок», «Технологія східних
солодощів», «Розробка програмного забезпечення мовою
«Java». Частина 1.», «Експертиза та оцінка коштовностей»
і «Косметологія», які отримали свої сертифікати й щирі
напутні слова від проректора з науково-педагогічної та
виховної роботи Лариси Арсеньєвої.
Вітаючи сертифікованих фахівців, проректор поцікавилася наскільки корисними й цікавими виявилися для
них прослухані курси, побажала, щоб отримані знання й
практичні навички стали у нагоді й сприяли професійному
зростанню, і повідомила, що була внесена пропозиція для
випускників сертифікатних програм, що планують навчатися в магістратурі нашого університету, нараховувати
додаткові 6 балів до загального рейтингу. Ця пропозиція
отримала схвалення вченої ради університету, яка, як і
завжди, підтримала молодь, що прагне до розвитку й самовдосконалення.
Слухачі дуже високо оцінили рівень прослуханих курсів, багато хто з них виявив бажання повчитися ще й за
іншими сертифікатними програмами, або продовжити за
цими ж. Дуже приємно, що серед слухачів були і студенти
інших вишів, й працівники-виробничники, які також дуже
схвально відгукнулися про авторські курси наших фахівців
і побажали їм успіху й подальшого розвитку.

Навчання за програмою Java
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ТРАДИЦІЇ
Впродовж двох останніх років в університеті відбулися
ґрунтовні структурні зміни, спрямовані на поліпшення
організації освітнього процесу, підвищення якості надання
освітніх послуг й приведення рівня підготовки фахівців у
відповідність кращим європейським зразкам.
Навесні 2016-го, вивчивши досвід зарубіжних колег і
врахувавши особливості формування державного замовлення на підготовку фахівців, з метою збереження в НУХТ
цього напряму підготовки, адміністрація університету виступила з ініціативою створити на базі факультетів обліку,
фінансів та підприємницької діяльності й економіки та
управління підприємством Навчально-науковий інститут
економіки і управління.
Нині Інститут продовжує і поглиблює славетні традиції
факультетів, на основі яких він був започаткований.
Витоки історії Інституту сягають 1931 року, який у ті
далекі часи був інженерно-економічним факультетом Київського інституту цукрової промисловості. Тоді до складу
факультету входили кафедра економіки харчової промисловості, де готували інженерів-економістів для цукрової
промисловості, та кафедра марксизму-ленінізму.
Протягом перших 5-ти років на факультеті підготували
122 висококваліфікованих інженерів-економістів. Надзвичайно складними були 30-ті роки, коли на долю українського народу випали тяжкі випробування – страшні репресії
і голод. У таких умовах у 1933-1934 навчальному році фа-
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культет готував інженерів-економістів цукрової та крохмале-патокової промисловості. Архівні документи свідчать,
що професори М.В. Птуха, Б. Б. Ландо й Г. Г. Оганівський були
звинувачені у буржуазному націоналізмі та звільнені з роботи. Проте, саме в цьому трагічному навчальному році за
високі показники факультет отримав перехідний червоний
прапор Сталінської РНК.
Не менш складним для інституту були роки Великої
Вітчизняної війни. Багато викладачів і студентів пішли на
фронт. Після перемоги до навчального закладу вони вже
повернулися учасниками війни та продовжили навчання, а
після його закінчення залишилися тут працювати.
У важкі післявоєнні роки інститут продовжував свою
роботу попри всі труднощі. У 1944 р. була набрана перша
група студентів на економічний факультет чисельністю
10 осіб. Очолювали факультет у ті нелегкі часи кандидати
економічних наук, доценти С. І. Підгаєць (1944-1949 рр.) та
Х. М. Максимович (1949-1955 рр.). Студенти факультету не
лише навчалися, а й активно допомагали сільському господарству країни. У 1959 р. у КТІХП залишилися лише дві
групи, оскільки у другій половині 1958 р. студенти факультету були переведені до Одеського інституту холодильної
промисловості.
Подальша робота науковців дедалі сильніше сприяла
становленню факультету та інституту в цілому. У різний
час інститут підносили на вершину наукового знання різні

вчені. Деканом у той час (1960-1967 рр.) була к.е.н., доцент
Н. В. Воїнова. Науковець зробила значний внесок у розбудову інженерно-економічного факультету, який відновив
свою самостійну роботу лише з 1968 року.
У 1965 р. у КТІХП була відновлена підготовка за кваліфікацією інженера-економіста. Тоді набрали одну групу студентів, які навчались на факультеті технології бродильних
виробництв. У 1974 р. відбулася реорганізація факультету.
Його перейменовано на факультет економіки, автоматизації та управління.
У 1980 р. факультет знову був перейменований на інженерно-економічний. Із цього року на факультеті починає
здійснюватися підготовка інженерів-економістів окремо
для харчової та м’ясо-молочної промисловості. З 1988 р.
розпочато підготовку інженерів-економістів за спеціальністю «Економіка та управління в галузях АПК».
Викладачі кафедр факультету надавали допомогу у
підготовці національних кадрів і спеціалістів для харчової
промисловості країн, що розвивалися – Республіки Куба,
Алжиру, Республіки Конго. Також вони проходили наукове
стажування за програмою «Кохран» в університетах США,
підвищували свою кваліфікацію у французьких, китайських вишах.
У 1995 р. факультет був перейменований на факультет
економіки і менеджменту. До його складу входили кафед
ри, які займалися підготовкою та випуском спеціалістів

Випускники інженери-економісти, 1934 р.
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Випускники інституту, 2017 р.
економічного профілю: економічної теорії, маркетингу, обліку і аудиту, менеджменту, економіки і права та кафедра
іноземних мов.
Впродовж усього періоду існування факультету його
очолювало сузір’я знаменитих науковців, які не лише поєднували наукову і педагогічну діяльність, а й працювали
над удосконаленням організації навчального процесу та
намагалися створити атмосферу вимогливості й взаєморозуміння на факультеті серед викладачів і студентів. Світилами факультету були декани – кандидати економічних
наук, доценти О.Ф. Трухачов, С.І. Підгаєць, М.М. Христенко,
В.В. Білявський, Н.В. Воїнова, І.Ф. Бебко, П.І. Шпакович,
П.В. Гирявець, Ю.М. Жовніров. Своєю наполегливістю та науковими здобутками ця славетна когорта крок за кроком
підіймалася до сучасних підходів модернізації, сприяла
впровадженню передових ідей та зарубіжного досвіду.
Кафедри, які входили до факультету, мають давню історію. З перших днів свого заснування і до сьогодні вони
ведуть плідну наукову діяльність і продовжують найкращі
традиції економічної школи НУХТ. Так, кафедра економічної теорії розпочала свою роботу в 1930 р., маркетингу – в
1934 році. Науковцями великого масштабу, які у різний час
стояли біля витоків діяльності кафедр факультету, були
знамениті вчені-економісти М.В. Птуха, А.Й. Корчинський,
В.М. Рибачук, Н.В. Воїнова.
Дев’яності роки минулого століття дали поштовх до розширення палітри спеціальностей, за якими готували фахівців – у 1994-1995 н. р. була розпочата підготовка бакалаврів
зі спеціальностей «Менеджмент у виробничій сфері», «Облік і аудит», у 1995-1996 н.р. – зі спеціальності «Економіка
підприємства», а з 1997-1998 н.р. – «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Маркетинг», «Економіка і
право», «Фінанси».
Наприкінці 2003-2004 н. р. факультет економіки і менеджменту був розділений на два факультети – обліку,
фінансів та підприємницької діяльності та економіки і
менеджменту. На той час обидва факультети були найбільшими в університеті. У 2006 р. на факультеті ОФПД була розпочата підготовка студентів за напрямом «Товарознавство

та торговельне підприємництво», у 2007 р. – за напрямом
«Управління персоналом та економіка праці», а у 2013 р. –
за напрямом «Реклама і зв’язки з громадськістю».
У 2015 р. факультет економіки і менеджменту був перейменований на факультет економіки і управління підприємством.
За час існування факультетів було підготовлено багато
висококваліфікованих фахівців, які працюють у харчовій
промисловості, обіймають провідні посади, очолюють підприємства, обрані народними депутатами України.
Рішенням вченої ради університету від 3 березня 2016 р.
на базі факультету економіки і управління підприємством
та факультету обліку, фінансів і підприємницької діяльності був утворений Навчально-науковий інститут економіки
та управління НУХТ.
До складу Інституту увійшли кафедри: економіки і
права, економічної теорії, маркетингу, менеджменту та
адміністрування, міжнародної економіки, обліку і аудиту,
управління персоналом та економіки праці, фінансів, ділової іноземної мови та міжнародної комунікації.
Викладачі та співробітники Інституту ведуть плідну
наукову діяльність, вони є лідерами університету з написання та видання монографій, підручників, навчальних
посібників, курсів лекцій тощо. Колектив Інституту тісно
співробітничає з вітчизняними та закордонними вищими
навчальними закладами, науковими установами та підприємствами.
Студенти Інституту – переможці всеукраїнських
студентських олімпіад, всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт, Всеукраїнського конкурсу
дипломних робіт студентів, Всеукраїнського молодіжного
конкурсу «Новітній інтелект України». Впродовж трьох останніх років групи Інституту стають переможцем конкурсу
«Краща академічна група НУХТ».
Маючи перед собою приклад активної життєвої позиції
своїх наставників, активно працює студентська рада, яка
здійснює управління студентським колективом, допомагає дирекції в організації виховної роботи і забезпечує
цікаве й гармонійне життя студентства.

Студенти Навчально-наукового інституту економіки і
управління НУХТ живуть повноцінним життям, крім навчання, беручи активну участь у науковій роботі, волонтерстві,
різноманітних спортивних і культурних заходах. Функціо
нують студентські творчі колективи художньої самодіяльності, що традиційно гідно представляють Інститут на
конкурсах різного рівня, загальноуніверситетських святах.
Студенти ННІ ЕіУ - багаторазові переможці мистецького
Фестивалю НУХТ «День факультету», загальноуніверситетського вокального конкурсу української пісні, а збірна команда КВН - триразові переможці Кубку Ректора. Студентка
Крістіна Столока - володарка титулу «Міс Україна 2015», нині
вже випускники Яна Негода і Вероніка Волосова - володарки титулу «Міс НУХТ» різних років, а Антон Марченко - титулу
«Містер НУХТ». А ще колектив Інституту – дворазовий переможець загальноуніверситетського фестивалю «День Європи» й переможець загальноуніверситетського турніру з
футзалу «Кубок ректора НУХТ» 2014 р., 2015 р., 2016 р., 2017 р.
Серед спортивних трофеїв – чемпіонство України з
футзалу 2017 р., Суперкубок України з футзалу 2015 р.,
чемпіонство у Вищій лізі Києва з футзалу 2015 р. і 2017 р.,
Кубок Києва з футзалу 2015 р. і 2017 р., перемога у Всеукраїнських студентських іграх з футзалу 2015 р., 2016 р., 2017 р.
Футбольні перемоги примножують і дівчата, що стали дворазовими чемпіонками України з футзалу серед команд
Вищої ліги 2016 р. і 2017 р. У скарбничці Інституту ще дуже
багато різноманітних нагород, якими по праву пишаються і
адміністрація, і викладачі, і студенти.
Сьогодення Навчально-наукового інституту економіки
і управління – це справжнє сузір’я однодумців, що створюють високий професійний імідж нашого навчального закладу, своїми вагомими здобутками сприяють зростанню
його авторитету.
Аналізуючи становлення та розвиток факультетів, а
згодом Інституту, його здобутки, маємо відзначити, що
запорукою успіху є його традиції та люди – інтелігентні,
компетентні й відповідальні.
А скільки ще всього попереду…
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КЛЮЧОВІ ПОДІЇ

ПЕРШЕ ЗАСІДАННЯ НАЦРАДИ
Перше засідання Національної ради з питань розвитку
науки і технологій, атестація за новими правилами наукових установ і вищих навчальних закладів, затвердження
Дорожньої карти інтеграції України до Європейського дослідницького простору – ці ключові події чекають на українську науку 2018-го.
За рішенням Прем’єр-міністра України вже у січні відбудеться перше засідання Національної ради з питань розвитку науки і технологій. Планується, що одним із ключових питань для обговорення буде створення Національного
фонду досліджень. Його основна функція – фінансування
наукових проектів за грантовим принципом.
Нацрада також має розглянути фінансування української науки упродовж 3 років і запровадження базового
фінансування наукової роботи у вишах за результатами
атестації їх наукових напрямків.
Ще одна важлива зміна 2018-го – атестація за новими
правилами наукових установ і вищих навчальних закладів,
які здійснюють наукову діяльність. Від цього залежатиме
рівень їх базового фінансування.
Зокрема, для наукових установ новий порядок державної атестації був ухвалений у липні 2017 року, де зазначено,
що до 2020 року атестацію мають пройти не менш як 550
(80%) таких закладів. У разі отримання позитивної оцінки
установи отримуватимуть більше фінансування. Наприклад, у бюджеті 2018 року для Національної академії наук
України відкрита нова програма «Підтримка розвитку пріо
ритетних напрямків досліджень» із бюджетом 500 млн.
гривень. Ці кошти надаватимуть науковим установам,
атестованим за високим рівнем. Водночас установи, які
за результатами атестації будуть визнані як неефективні,
мають бути реорганізовані чи ліквідовані.
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Для вищих навчальних закладів порядок атестації наразі затверджується. Нині в системі МОН наукову діяльність
здійснюють 167 закладів вищої освіти. Кожний із них зможе подати документи на атестацію за 7 напрямами наук.
Кінцева мета державної атестації – визначення обсягів базового фінансування окремих наукових напрямів у вишах
відповідно до отриманої оцінки.
Найближчим часом також очікується поява Дорожньої
карти інтеграції України до Європейського дослідницького
простору (ERA-UA) – наразі вона розглядається в Науковому
комітеті Національної ради. У документі будуть прописані
поточна ситуація в сфері української науки, стратегічні
пріоритети, цілі, що необхідно зробити для їх досягнення,
індикатори змін тощо.
Крім того, у 2018-му передбачається проведення третього конкурсу проектів наукових робіт молодих вчених.
Нагадаємо, що цього року держава профінансує науку
на 6 млрд. гривень, що на 30% більше, ніж у минулому (з
4,7 млрд. гривень у 2017-му до 6,1 млрд. грн. у 2018-му). При
цьому найсуттєвіше зросло фінансування Національної
академії наук – понад 38%. На університетську науку кошти
збільшилися лише на 12,3%.
Крім того, Уряд спростив і вдосконалив процес формування тематики наукових досліджень і науково-технічних
розробок, що виконуються за кошти держбюджету. Відповідний Порядок був затверджений Постановою Кабінету
Міністрів України.
Документ визначає нові правила, за якими головні
розпорядники бюджетних коштів, зокрема міністерства,
національні академії наук, формуватимуть тематики нау
кових досліджень і розробок. У межах цих тематик уже
виконуватимуться конкретні наукові або науково-технічні

роботи протягом 3-5 років. Новий Порядок почне діяти з 1
квітня 2018 року.
«Необхідність у такому документі назріла вже давно.
Вона обумовлена тим, що чинна редакція Порядку є вкрай
зарегульованою, більшість вимог трактуються не чітко,
іноді навіть неоднозначно. Натомість новий Порядок має
рамковий характер і дає більше свободи для головних
розпорядників. Зокрема, вони тепер самостійно визначатимуть найважливіші напрями наукових досліджень і
розробок у своїй сфері. Водночас, розпорядники матимуть
й більшу відповідальність», – зазначила міністр освіти і
науки України Лілія Гриневич.
Так, щорічно головні розпорядники, які витрачали кошти
на науку, повинні будуть звітувати про отримані результати
Національній раді з питань розвитку науки і технологій.
Вона оцінюватиме звіти, та надаватиме свої пропозиції.
Причому ці пропозиції можуть вноситися як головному
розпоряднику – стосовно правильності визначеної тематики, так і Кабміну – щодо обсягів коштів, необхідних
розпорядникові для подальшої реалізації тематики. Також
головні розпорядники мають обов’язково оприлюднювати
на своїх сайтах перелік пріоритетних напрямів досліджень
і розробок – ця інформація буде повністю відкритою.
«Новий Порядок прибирає бюрократичні перепони і дозволить головним розпорядникам формувати тематику досліджень відповідно до вимог часу. Хочу підкреслити, що
цей документ повністю підтриманий Науковим комітетом
Нацради з питань розвитку науки і технологій», – відзначила міністр.

Довідково. Національна рада з питань розвитку науки і
технологій – основний стратегічний орган реформування
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сфери науки та інновацій в Україні, який очолює Прем’єр-міністр за посадою. Під його керівництвом Нацрада об’єднує
лідерів наукової спільноти та представників усіх ключових
гравців на цьому полі. Вперше в історії України створений
орган, який не лише є верховним у сфері громадського
контролю наукової діяльності, а й платформою для ефективної взаємодії між науковцями, органами виконавчої
влади, представниками бізнесу.
Склад Наукового комітету Нацради на основі конкурсу
сформував спеціально створений відповідно до європейської практики Ідентифікаційний комітет з питань науки.
До нього увійшли 9 провідних вчених, три з яких – представники вітчизняної науки, 6 – іноземні вчені.
Адміністративний комітет Національної ради складається з представників центральних органів влади та профільних установ, що мають безпосередній вплив на прийняття
рішень у сфері науки. Його склад сформований на підставі
пропозицій центральних органів виконавчої влади, Національної академії наук та національних галузевих академій
наук, Київської міської та обласних державних адміністрацій, великих наукоємних підприємств, наукових установ і
ВНЗ.
У кожний із комітетів входить по 24 особи.

Коли верстався номер. 16 січня 2018 року відбулося перше засідання Нацради з питань розвитку науки і технологій. Ключове його рішення – у 2018 році буде започаткована
атестація українських вишів щодо їх наукової діяльності –
це дозволить у майбутньому почати базове фінансування
університетської науки за результатами такої атестації.
Лілія Гриневич наголосила, що базове фінансування на
науку для закладів вищої освіти буде не безконтрольним
«роздаванням» коштів, а інструментом підтримки найкращих наукових напрямів, які обиратимуть за чіткими,
прозорими критеріями.
«Сьогодні університетська наука в Україні отримує
близько 10% з коштів, передбачених державним бюджетом на науку. Це на рік близько 15 млн євро – по суті,
фінансування на науку одного середнього університету
в Європі. Але навіть у таких складних обставинах наша
університетська наука уже заробляє гроші. На 1 гривню,
вкладену з бюджету, вони зараз заробляють 75 копійок.
Можуть більше заробляти, але для цього потрібно облад-

нання. І це основна проблема, адже наукове обладнання
у вишах не оновлювалося з радянських часів. Вирішення
цієї проблеми якраз і є одним із головних завдань базового
фінансування», – зазначила міністр.
Базове фінансування також допоможе підтримати
найактуальніші наукові напрями, залучити до досліджень
більше молодих науковців, даватиме ширші можливості
для вчених. Воно виділятиметься на 5 років під розвиток
певного наукового напряму.
МОН уже розробило проект Порядку державної атестації
закладів вищої освіти у частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, який також був схвалений під час засідання Нацради. У ньому закладено, що виші
оцінюватимуть авторитетні експерти на підставі об’єктивних цифрових показників результативності напрямку за
минулі 5 років і його теперішнього потенціалу, наукового
звіту за той-таки період і плану розвитку ще на 5 років.
За підсумками оцінювання науковий напрям університету відноситимуть до однієї з 3 груп: А – лідери, яким
базове фінансування належить пріоритетно; Б – міцні
«середняки», які отримуватимуть базове фінансування за
наявності коштів; В – ті, які мають значення насамперед
для навчальної роботи університету, а відтак на базове фінансування претендувати наразі не можуть.
Водночас усі ці групи завжди матимуть змогу претендувати й на конкурсне фінансування.
Крім того, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман зазначив, що Кабінет Міністрів України готовий запровадити
у 2018 році нові ефективні механізми підтримки науки і
закликає наукову спільноту долучитися до цих процесів.
Національна Рада покликана стати дієвим майданчиком
обміну наукових думок, обговорення шляхів вирішення
проблем галузі, а також наближення української науки до
потреб економіки.
Як підкреслив Глава Уряду, Кабінет Міністрів ставить
амбітні економічні цілі, і вони досяжні за умов серйозного
наукового прориву, який цілком реальний для України.
«Нам потрібно писати нову сторінку розвитку науки
та технологій, - сказав він. - Хотів би, аби ми визначили
2018 рік роком, коли ми знайдемо правильні механізми
підтримки науки і інновацій. Будемо спиратися на думку
науковців, підтримувати молодь і говорити про цілі, яких
маємо досягти, інвестуючи державний ресурс в науку».

Високопосадовець наголосив, що моделі підтримки і форми фінансування науки мають бути обговорені спільно
з науковим середовищем - аби ефективність розподілу
ресурсу задовольняла державу, як основного інвестора,
і науковців, які мають давати результат. При цьому Володимир Гройсман зауважив, що розглянути створення
економічних стимулів для залучення коштів бізнесу для
фінансування науки цілком можливо. Він додав, що хоче
зібрати Нацраду вже найближчим часом і побачити реальну модель зміни фінансування та функціонування науки,
яка детально покаже, як є зараз, якою система має стати,
який ресурс для цього потрібен та за який час можна досягти поставлених цілей.
У свою чергу міністр освіти і науки Ліля Гриневич повідомила, що завдяки злагодженій роботі МОН, наукової спільноти та Наукового комітету Нацради вже напрацьовано інструменти більш прозорого та ефективного фінансування
наукових досліджень.
«Попри складні фінансової умови наша університетська
наука живе і здатна продукувати фундаментальні й прикладні результати високого рівня. Серед наукових напрямів, які активно розвиваються в університетах і наукових
установах МОН – радіаційна та медична фізика, біофізика,
спінтроніка, матеріалознавство, ІКТ, машино- і приладобудування, технології видобутку корисних копалин, сільськогосподарські та харчові технології, дослідження та
розробки, спрямовані на підвищення обороноздатності та
безпеки. Наше завдання зараз підтримати кращих та дати
їм ресурси», – підсумувала міністр.
Також під час засідання йшлося про те, що одним
із найважливіших інструментів має стати старт роботи
Нацфонду досліджень. Міністерством освіти і науки та
Науковим комітетом Національної ради уже поданий на
розгляд проект Положення про фонд, ухвалення якого
відкриє шлях до проведення конкурсу до Наукової ради
Фонду – колегіального органу його управління. Даний фонд
фінансуватиме дослідження на грантовій основі та за спеціальним конкурсом, що забезпечуватиме фінансування
для кращих науковців.
Серед інших важливих змін, які необхідні для розвитку
науки в країні, обговорювали полегшення бюрократичних
процедур і відкриття митного вікна для ввезення наукового обладнання до України.

Наукова робота
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ДРУЖНЯ ДОПОМОГА

19-20 грудня 2017 р. в університеті працювали семінар
«Забезпечення якості в ланцюжку виробництва і перероблення молока» та практичні тренінги з питань харчової
безпеки у виробництві та переробленні молока від нідерландських фахівців. Заходи відбувалися за підтримки посольства Нідерландів в Україні, компанії Gezondheid Dienst
voor Dieren B.V. (GD) та Нідерландсько-українського Молочного Центру (DUDC).
Семінари й тренінги відбулися в рамках трирічного проекту Уряду Нідерландів, спрямованого на допомогу українському молочному сектору підвищити якість та кількість
виробленого молока, а також завершити інституційну реформу галузі. Зауважимо, що Уряд Королівства Нідерланди
надає міжнародну технічну допомогу агропромисловому
сектору України за двома напрямками. По-перше, шляхом
впровадження короткострокових міжурядових проектів, що мають на меті надання консультативних послуг,
здійснення аналізу, вдосконалення управління в окремих
секторах. По-друге, реалізує проекти, спрямовані на поглиблення комерційних зв’язків між голландськими та українськими компаніями. Згаданий вище трирічний проект стартував 1 квітня 2016 року. Він включає в себе Центральний
Координаційний Підрозділ в Києві, виконавчий консорціум
у складі чотирьох нідерландських організацій, близько 20ти нідерландських партнерів, а також 3 кластера в Україні
з локальними партнерами у Львові, Білій Церкві/Умані та
Сумах. Консорціум залучає локальних партнерів - господарства, університети, переробників, асоціації та урядові
структури, щоб досягти успіху і переконатися, що з часом
в Україні буде вироблятися більше молока і більш якісне
молоко.
Участь у заході взяли представники Міністерства
аграрної політики і продовольства України, фермерського
сектору, молокопереробних підприємств, ветеринарних
служб, профільних вищих навчальних закладів і наукових
установ.
Учасників семінарів тепло привітав проректор університету з наукової роботи, професор Олександр Шевченко. У
своїй промові він, зокрема зазначив, що Україні час пере-

Презентація Віма Вісманса
стати бути сировинним придатком й ставати рівноправним
партнером європейської промислової спільноти, адже у
нас для цього є всі необхідні ресурси – сировина, переробні
підприємства, інноваційні технології, творчий професійний
персонал. Також він коротко розповів про наш навчальний
заклад і передав вітання й побажання плідної роботи від
ректора університету, професора Анатолія Українця.
Спікери представили нідерландський підхід до реалізації ланцюга якості молочної продукції, зупинилися на
позиціях Закону ЄС про продукти харчування та корм, а
також детально висвітлили його реалізацію в Нідерландах
з урядової точки зору.
«Успіх молочної галузі Нідерландів базується на спів
праці всіх залучених сторін, включаючи конкурентів, що
вирішують важливі проблеми разом. Однак, в українській
молочній галузі простежується значна фрагментованість.
Тому, розвиток відбувається досить повільно. Одна з наших
цілей - здизайнувати модель успішної взаємодії і підтрим-

Ключові моменти варто занотувати
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ки, а також ініціювати необхідний інституційний розвиток»,
– зокрема зазначив під час свого виступу Ремко Шредер,
представник Державної агенції для підприємницьких
організацій у Нідерландах. Також він розповів, що інституційна складова проекту фокусується на продовольчій
безпеці, здоров’ї тварин і селекції. Багато факторів поки що
перешкоджають успішному експорту молочної продукції з
України. До їх вирішення потрібно підходити комплексно із
залученням усіх гравців молочного ланцюжка. Як приклад,
пілотний проект із моніторингу лептоспірозу буде реалізований для того, щоб відпрацювати механізм моніторингу
захворювань у цілому. Мета нідерландських фахівців - показати як модель може працювати.
Під час практичної частини заходу від спеціалістів GD
Віма Вісманса та Рене Кремерса присутні дізналися про
фактори ризику та якісні показники молока, вплив якості
молочної продукції на ферму, зооноз, профілактику та
лікування різних хвороб тварин, мастит, зниження рівня
лікування антибіотиками, а також отримали вичерпну
інформацію про реєстрацію препаратів для тварин, профілактичне застосування щеплень у разі необхідності в
зв’язку з факторами ризику, ризик виникнення хвороб
тварин при їх транспортуванні на ферму, ризик придбання
великої рогатої худоби, ризик і запобігання захворювання
працівників хворобами тварин.
Учасники семінару задавали багато питань стосовно
практичних нюансів контролю за якістю сировини і продукції, обмінювалися думками й досвідом, активно дискутували. Зокрема, після презентації Райана ван Егмонда з
GD Animal Health (провідної організації зі здоров’я тварин і
тваринництва) жорстка дискусія між учасниками виникла
стосовно того, як уникнути і виключити надходження молока з антибіотиком на ринки України.
Сподіваємося, що отримана інформація й здобутий досвід стануть у нагоді учасникам заходів й будуть передумовою забезпечення довіри до українського продовольчого
експорту та забезпечення високого рівня безпечності
продукції для українських споживачів.

ПРОМIНЬ . НУХТ

ПАМ’ЯТІ КОЛЕГИ
4 січня 2018 року передчасно на 59 році життя відійшла
у вічність завідувач кафедри макертингу, доктор економічних наук, професор Олена Петрівна Сологуб. Усі, хто знав
Олену Петрівну, любили й поважали її за чуйне ставлення
до людей, велику душевну щедрість і мудрість.
Олена Петрівна народилася в родині видатних вчених,
докторів наук Петра Яковича Сологуба та Інтерни Касіянівни
Бондар. Як представниця славетного роду, який починається від Мелетія Смотрицького, Олена Петрівна сповна
реалізувала науковий талант предків, працелюбство, наполегливість і відданість справі.
Сологуб Олена Петрівна понад 30 років працювала у системі науки та освіти. Вона пройшла свій професійний шлях
від інженера з організації праці лабораторії НОП Київського
заводу автоматики ім. Г.І. Петровського, молодшого наукового співробітника, старшого співробітника Національного
інституту економічних програм НАН України, докторанта
Ради з вивчення продуктивних сил України НАН України,
доцента, професора, завідувача кафедри маркетингу Національного університету харчових технологій, яку вона
очолювала з 2001 р.
Олена Петрівна у 2000 році захистила дисертацію на
здобуття наукового ступеню доктора економічних наук за
темою «Теоретико-методологічні основи продуктивності

економіки (регіональний аспект)». У 2005 році отримала
звання професора.
За життя вона видала понад 200 наукових праць, у
тому числі 20 монографій, 1 енциклопедію, 4 підручники, 1
словник, наукові статті у міжнародних і фахових виданнях,
тези доповідей на конференціях національного і міжнародного рівнів у сфері продуктивності економіки, маркетингу,
управління венчурним капіталом. Її наукові доробки високо
оцінені науковцями Франції, Польщі, Росії, США, Канади, Австралії, Латвії та інших країн світу.
Олена Петрівна була заступником директора Українського інституту CEDIMES, який дає можливість наукового
співробітництва з 36 країнами світу. Заснована нею наукова
школа продуктивності національної і регіональної економіки, визнана провідними економічними науковцями України
і світу.
Сологуб Олена Петрівна була творчим висококваліфікованим фахівцем і керівником. За її ініціативи на кафедрі
маркетингу ліцензовано і акредитовано випуск фахівців
галузі знань «Економіка і підприємництво» кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст і магістр: за напрямами
підготовки та спеціальностями: «Маркетинг»; «Комерційна
діяльність»; «Управління персоналом і економіка праці»;
«Товарознавство і торговельне підприємництво»; «Това-

рознавство і комерційна діяльність»; «Товарознавство та
експертиза в митній справі»; «Організація оптової і роздрібної торгівлі». Останні роки свого життя Олена Петрівна присвятила розвитку перспективної спеціальності «Реклама і
зв’язки з громадськістю».
Кафедра маркетингу під керівництвом Олени Петрівни
гідно була представлена в Навчально-науковому інституті
економіки і управління й в університеті. А студенти виборювали призові місця на конкурсах наукових робіт, олімпіадах, творчих конкурсах зі спеціальності.
Науковий і педагогічний талант Олени Петрівни знайшов
продовження в її учнях. Вона підготувала 2 докторів і 4
кандидатів економічних наук. На жаль, не всі плани були
реалізовані, залишилися аспіранти, роботи яких Олена
Петрівна Сологуб готувала до захисту. Кафедра вірить, що
вони зможуть гідно реалізувати уроки свого керівника та
продовжити справу її життя.
Втрати зазнав не лише університет, а все наукове
співтовариство. Сологуб Олена Петрівна була членом редколегії наукових фахових видань «Вісник Бердянського
університету менеджменту і бізнесу», «Наукові праці
НУХТ», науково-практичного журналу «Акціонер», входила
до складу експертів Міністерства освіти і науки України
для проведення ліцензування і акредитації у ВНЗ І-IV рівнів
акредитації за спеціальностями «Маркетинг», «Управління
персоналом і економіка праці».
За життя Олену Петрівну неодноразово відзначали грамотами й почесними нагородами за багаторічну плідну
науково-педагогічну працю з підготовки фахівців вищої
кваліфікації, виховну роботу серед студентів, участь у громадському житті кафедри, інституту, університету, за вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців
для харчової промисловості та розвиток вітчизняної науки,
особистий внесок у розбудову університету й організацію
навчально-методичної роботи.
Із щирою вдячністю університет згадує організаторський талант Олени Петрівни Сологуб. Зокрема у 2013 р.
вона була ініціатором та провела на базі Національного
університету харчових технологій ХХIV Міжнародний колоквіум Інституту CEDIMES на тему «Продовольча безпека:
економічні, управлінські, геополітичні, екологічні, культурні виміри», на якому були присутні представники 35 країн
світу, у т.ч. Франції, Канади, США, Польщі, Греції та ін.
У Олени Петрівни лишилося багато нездійснених мрій і
планів, які окреслюють подальший шлях розвитку кафед
ри у педагогічній та науковій діяльності й спонукають
колектив до нових досягнень. Всебічно обдарована, чуйна,
щира, глибокомисляча людина, надзвичайно цікавий співрозмовник, ініціатор творчих пошуків, справедливий та
мудрий керівник, який надихав на працю, Людина з великої
літери – такою залишиться Олена Петрівна в серцях тих,
хто її знав, тих, хто мав щастя спілкуватись з нею.
У глибокій скорботі ми схиляємо голови перед людиною, яка своєю неодмінною добротою, теплом, душевним
світлом, бажанням допомогти завоювала прихильність
усіх, хто її знав.
Світла пам’ять про Сологуб Олену Петрівну назавжди
збережеться в наших серцях.
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НУХТ . ПРОМIНЬ

ВIТАЄМО!
• Надія Іванівна Моспаненко і Катерина Миколаївна Мороз, швейцари студмістечка
• Світлана Іванівна Жарова, начальник відділу інтелектуа
льної власності

На календарях – січень, зима у розпалі, й нарешті почала радувати морозцем і пухким сніжком. Саме у ці прекрасні
дні святкують свої ювілеї наші колеги:
• Оксана Дмитрівна Айрапетян, провідний інженер кафед
ри біотехнології і мікробіології
• Сергій Петрович Ястреба, директор Полтавської філії
НУХТ

НАШІ
Збірна команда університету з чирлідингу «Kiev
Rockets» під керівництвом викладача кафедри фізичного
виховання Марини Голян стала переможцем Всеукраїнського фестивалю груп підтримки.
30 листопада – 1 грудня 2017 р. у сімейному парку
розваг «Galaxi» ТРЦ «Lavina Mall» відбулись Кубок України
з чирлідингу та Всеукраїнський фестиваль шкільних і студентських груп підтримки.

Ректорат, викладачі, співробітники і студенти щиро вітають
ювілярів і зичать їм міцного здоров’я, мирного, безхмарного неба, цікавих, яскравих подій, злагоди в сім’ях, Божого
благословення і успіхів в усьому!

– НАЙКРАЩІ!
Серед студентських колективів із 7 областей України
та міста Києва, які боролися за головні нагороди у різних
номінаціях, перемогу вибороли наші дівчата. У загальному
заліку Національний університет харчових технологій посів
перше місце.
До складу команди увійшли: Вікторія Бурдун (ГС-3-6), Вік
торія Минайлюк (ГС-2-8), Олександра Савотченко (УП‑4‑15),
Ірина Величко (БО-4-12), Дар’я Нечипоренко (МА-1-3), Альона

Виступ

Бондарчук (МН-2-6), Діана Цикало (ТІ-1-3), Наталія Стадник
(ХТ-3-6), Дар’я Макаренко (БТ-1-2), Олександра Нелюбіна
(ХТ‑1-5).
Нагадаємо, що змагання відбувалися в рамках фестивалю JuniorZ, який заснував відомий шоумен Олександр
Педан.
Наші дівчата – найкращі! Пишаємось і бажаємо нових
перемог!

Переможниці разом із тренером М. Голян

Переможниці разом із тренером (у центрі)

Спортсменки з шоу-меном О.Педаном
@ “Промінь”
Газета Національного університету
харчових технологій
№1 (1155) cічень 2018 р.
Заснована у жовтні 1968 р.
Наклад 100.
Зам. №
Безкоштовно
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