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ПЛІД
РОБОТА
5 червня відбулося планове засідання
вченої ради університету
Ректор Анатолій Українець розпочав його з традиційних
вітань членів ради, що відсвяткували дні народження між
засіданнями, та вручення відзнак.
Нагрудний знак «Подяка ректора» був вручений начальнику відділу документального забезпечення Світлані
Саверській.
Подяки ректора з цінними подарунками отримали
студенти, що закінчують навчання: голова студентської
ради факультету готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу 2016-2018 рр. Олена Цишек і голова студентської
ради факультету біотехнології та екологічного контролю
2017-2018 рр. Марина Коваль.
Дипломи кандидата технічних наук ректор вручив Юрію
Доломакіну, Наталії Стукальській, Тетяні Тракало, атестат
доцента по кафедрі економіки і права – Юлії Труш.
Також Анатолій Українець оголосив наказ про часткові
зміни у складі вченої ради у зв’язку з виборами нових голів
студентської ради університету і студентських рад інститутів та факультетів. А ще – повідомив, що згідно зі щойно
оприлюдненим рейтингом ТОП-200, наш університет посів
17 місце, покращивши свій минулорічний результат на 3
позиції. Вчена рада зустріла цю інформацію оплесками.
Далі розглянули кадрові питання. Претендентів на заміщення вакантних посад представила вчений секретар
Наталія Ткачук. Питання здобувачам задали та висловилися на їх підтримку: ректор Анатолій Українець, проректор
Олександр Бессараб, директор Навчально-наукового інституту економіки і управління Олег Шеремет, декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віктор
Доценко, начальник навчально-методичного управління
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Валерій Виговський, професори Микола Прядко і Анатолій
Ладанюк. До складу лічильної комісії обрали завідувача
кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних
технологій проектування Валерія Мирончука, помічника
проректора Олену Негоду, голову студентської ради університету Олександра Висоцького і голову студради Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад.
І.С. Гулого Дмитра Шемідька.
Наступним питанням порядку денного була виховна робота в університеті, про яку ґрунтовно доповіла проректор з
науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва.
Її доповідь була структурована по блоках: «Настановні та
моніторингові заходи», «Патріотичне виховання», «Інтернаціональне виховання», «Виховання у студентів лідерських
та організаторських якостей, ораторського мистецтва»,
«Правове виховання», «Трудове та професійне виховання»,
«Екологічне виховання», «Естетичне та культурне виховання», «Профорієнтаційна робота студентів», «Благодійна та
волонтерська діяльність», «Фізичне виховання». Окремо
доповідач акцентувала увагу на проблемних питаннях виховної роботи на сучасному етапі: необхідність організації
психологічної підтримки студентам, особливо першого
курсу; незадовільне ставлення студентів до відвідування
навчальних занять; зниження інтересу студентів до навчання в цілому; неналежне виконання деякими наставниками своїх обов’язків.
Прокоментували почуте та внесли пропозиції щодо проекту рішення ректор Анатолій Українець, проректор Олександр Бессараб і професор кафедри харчової хімії Сергій
Шульга.

З урахуванням почутого вчена рада прийняла рішення:
раді з виховної роботи до 10 вересня 2018 року організувати
в університеті надання психологічної підтримки студентам, передусім студентам перших курсів, із залученням
викладачів кафедри гуманітарних дисциплін; продовжити впродовж 2018/2019 навчального року проведення
опитувань студентів із питань організації їх навчального
та позанавчального часу з метою оцінювання якості
навчально
виховного процесу в університеті; кожного
семестру визначати кращих кураторів, сприяти їх моральному та матеріальному заохоченню; деканам факультетів
та директорам інститутів звернути особливу увагу на роботу навчального сектору ради студентського самоврядування факультету (інституту) для підвищення навчальної
дисципліни студентів.
Інформацію про стан забезпечення підготовки фахівців навчальною та навчально-методичною літературою
надав перший проректор Володимир Яровий. Він детально
проаналізував стан виконання плану видання літератури
навчальними інститутами та факультетами. Було відзначено, що науково-педагогічними працівниками університету
здійснюється значна робота для забезпечення фахівців
якісною, сучасною навчальною та навчально-методичною
літературою, яка відповідає вимогам сьогодення. З розвитком інформаційних технологій, основна частина навчальної та навчально-методичної літератури готується
викладачами кафедр університету тільки на електронних
носіях. Станом на 26 травня 2018 року у навчально-методичному управлінні зареєстровані 1849 робіт, у тому числі 6
підручників, 9 навчальних посібників та 1 словник.
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Крім того, В. Яровий навів статистичні дані по роботі
науково-технічної бібліотеки університету. Присутні дізналися, що на 1 січня цього року загальний фонд бібліотеки
налічував 1 173 284 примірники навчальних, наукових,
навчально-методичних і періодичних видань. У бібліотеці
створена дієва інноваційна інфраструктура сервісного
обслуговування користувачів із використанням повного
спектра інформаційно-бібліотечних ресурсів, що дозволяє задовольнити читацькі потреби та запити. Щорічно
послугами та інформаційними ресурсами бібліотеки користується понад 14 тисяч студентів, аспірантів, викладачів і
науковців університету. Серед віддалених користувачів – 11
коледжів та 6 філій НУХТ.
Також перший проректор акцентував увагу присутніх
на недоліках, що мають місце. Серед яких, несвоєчасне
подання та неодноразове перенесення термінів підготовки
та надання рукописів до навчально-методичного управління; недостатня увага кафедр університету до наповнення
тематико-типологічного плану забезпечення навчальних
дисциплін рекомендованою навчальною та навчально-методичною літературою; наявні прояви елементів формалізму при рецензуванні робіт та їх рекомендації до друку чи
розміщення в електронній базі НУХТ; недосконалість системи планування до видання навчальної та навчально-методичної літератури, особливо для самостійної роботи студентів; недостатнє забезпечення відповідною літературою
дисциплін, введених до нових навчальних планів.
По цьому питанню вчена рада ухвалила завершити розроблення, обговорення та узгодження та подати на розгляд
вченої ради Положення про самостійну роботу здобувачів
вищої освіти у НУХТ; розробити нову редакцію Положення
про підготовку і видання навчальної та навчально-методичної літератури в НУХТ; провести протягом червня 2018 р.
аналіз стану забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою дисциплін нових навчальних планів
підготовки фахівців; забезпечити постійний контроль за
наповненням тематико-типологічного плану бібліотеки
інформацією щодо навчальної та навчально-методичної

Диплом к.т.н. отримує Ю. Доломакін

літератури, яка рекомендується студентам; забезпечити
виконання у встановлені терміни плану підготовки навчальної та навчально-методичної літератури на поточний
навчальний рік та 2018/2019 н.р.
На завершення розглянули поточні питання. Зокрема,
затвердили зміни до Правил прийому у відокремлених
структурних підрозділах НУХТ відповідно до наказу МОН
України та підтримали клопотання щодо направлення на
стажування до Нідерландів за рахунок приймаючої сторони доцента кафедри технології молока і молочних продуктів Наталії Ющенко, доцента кафедри експертизи харчових
продуктів Оксани Петруші і аспіранта кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських виробів Анастасії Шевченко.
У травні вийшла мало кому відома газета «Нація», де
ціла низка статей містить недостовірну інформацію й принижує честь і гідність нашого університету й колективу.
Це не могло залишитися поза увагою членів вченої ради.
Першим слово взяв голова первинної профспілкової організації НУХТ Сергій Василенко, який зокрема прокоментував
присвоєння собі в одній із публікацій повноважень голови
первинної профспілкової організації НУХТ Всеукраїнської
профспілки працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей, яка ніякого відношення не має
до працівників освіти, професором Михайлом Міненком.
Делегувавши сам собі повноваження профспілкового
лідера, останній взяв на себе сміливість висловлюватися
зі шпальт газети начебто від імені колективу. Також чинного голову профспілки обурила незаконна реєстрація за
юридичною адресою університету неіснуючої фактично
первинної профспілкової організації НУХТ Всеукраїнської
профспілки працівників харчової, переробної промисловості та суміжних галузей. Він закликав розвінчувати цю
неправдиву інформацію, яка вводить в оману працівників
університету та пересічних громадян.
Свою позицію з цього приводу висловив і проректор
Олександр Бессараб, який нагадав, скільки протягом років
було таких, хто намагався дискредитувати наш навчаль-

ний заклад, та їм це не вдалося. Також він повідомив,
що комісія з розслідування причин пожежі у корпусі Ж у
вересні минулого року продовжує працювати, її останнє
засідання відбулося минулого тижня, й до завершення її
роботи озвучувати якість висновки передчасно. Олександр
Бессараб проінформував присутніх щодо ходу ремонтних
робіт у корпусі Ж, зокрема укріплення несучих конструкцій,
та заходах зі встановлення у цьому корпусі до кінця поточного року нового ліфта.
Резюмував виступи колег перший проректор Володимир
Яровий, який наголосив на неприпустимості спекулювання
на особистому горі родини загиблої під час пожежі Лариси Чагарної, та на моральній відповідальності професора
Михайла Міненка, який зініціював розв’язання проти
університету цієї брудної інформаційної кампанії. Низка
брехливих публікацій та звернень до високопосадовців,
які паплюжать колектив НУХТ, не роблять честі людині, що
керуючись власними амбіціями, забула про гідність і особисту відповідальність працівника вищої школи.
Члени вченої ради засудили поведінку професора Міненка й висловили підтримку керівництву університету у
відстоюванні доброго імені нашого колективу.
Наприкінці засідання ректор Анатолій Українець повідомив про проведення університетом тендеру на закупівлю
оргтехніки на суму 4,5 млн. грн., у якому взяли участь 12
компаній.
Переможець тендеру – львівська фірма зобов’язалася
виконати умови в найкоротші терміни. Тож до початку
нового навчального року випускові кафедри отримають
нові сучасні комп’ютери, а на зекономлені під час тендеру
кошти буде придбане ліцензійне програмне забезпечення.
Крім того, планується придбати мультимедійні проектори й
екрани.
Насамкінець ректор нагадав про відкриття 6 червня
Міжнародної агропромислової виставки АГРО-2018 й запросив бажаючих відвідати її експозиції.
На цьому порядок денний був вичерпаний, і ректор Анатолій Українець закрив засідання.

Слово взяв голова профспілки С. Василенко
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Сучаснi

ВимIри
7-8 червня в університеті працювала Міжнародна Літня
Школа «Стале виробництво та споживання продуктів харчування у ЄС: виклики для України» EcoFood-2018 у рамках
проектів програми ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (#
587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та Жан Моне Модуль
EcoPro (# 574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE).
До участі у заході були запрошені представники державних органів влади та місцевого самоврядування,
виробництва, громадських організацій, викладачі, дослідники та студенти.
З вітальним словом виступили проректор з наукової роботи НУХТ Олександр Шевченко, декан факультету біотехнології та екологічного контролю НУХТ Наталія Грегірчак,
аташе з питань наукового та університетського співробітництва посольства Франції в Україні Сільвен Ріголле та
керівник сектору з питань європейської інтеграції Міністерства інформаційної політики України Людмила Василенко,
побажавши плідної роботи учасникам Школи.
На обговорення винесені питання: сучасні принципи та
інструменти реалізації екологічної політики ЄС; загальне
та галузеве екологічне законодавство ЄС; кращі практики
у сфері охорони навколишнього середовища у державах-членах ЄС; принципи екологічної політики ЄС у рамках
стратегії сталого розвитку; порівняльний аналіз екологічного законодавства ЄС та України; гармонізація українських стандартів до стандартів та норм ЄС.
Професор кафедри екології та збалансованого природокористування НУХТ, координатор проектів FoodPro та EcoPro
Ігор Якименко окреслив сучасні виміри стратегії сталого
розвитку ЄС.
Учасник проекту FoodPro, асистент-професор Міжнародного інституту промислової екологічної економіки
Лундського університету (Швеція) Юлія Войтенко-Палган
висвітлила інформацію про стале споживання, його принципи та проблематику в країнах ЄС та інших країнах світу.
Керівник відділу тестування Науково-дослідного цен-
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тру незалежних споживчих експертиз «Тест» Ніна Кільдій
провела порівняльний аналіз якості продуктів харчування
згідно із законодавством України та ЄС.
Віце-президент Всеукраїнської федерації споживачів
«ПУЛЬС» Наталія Бородачова поділилася досвідом ЄС щодо
системи захисту прав споживачів харчових продуктів.
Учасник проекту EcoPro, директор Національного центру
токсичних сполук у навколишньому середовищі Университету Масарика (Брно, Чеська Республіка) Катерина Себкова
висвітлила важливу інформацію по хімічних забруднювачах і менеджменту відходів в аспекті сталого розвитку у
ЄС та світі.
Учасник проекту FoodPro, завідувач кафедри екології та
збалансованого природокористування НУХТ Олена Семенова розповіла про нормативно-правове регулювання виробництва м’ясних та молочних продуктів у ЄС та Україні.
Координатор проекту Жан Моне Модуль «Контроль безпечності харчових продуктів у ЄС», доцент кафедри ветеринарно-санітарної експертизи НУБіП Марія Галабурда висвітлила інформацію про безпечність харчових продуктів у ЄС.
Президент Всеукраїнської громадської організації
«Жива планета», координатор Міжнародного форуму для
сталого розвитку бізнесу GREEN MIND Світлана Берзина
розповіла про переваги та кращі практики застосування в
Україні та світі інструментів сталого споживання та виробництва.
Учасник проекту FoodPro, доцент кафедри екології та
збалансованого природокористування НУХТ Оксана Ничик
ознайомила із регламентами ЄС щодо маркування харчових продуктів та вимогами до органічного виробництва.
Голова громадської організації «Єдина планета» Антон
Вакуленко порушив питання про вплив промислового тваринництва та харчових звичок людей на клімат і довкілля.
Другий день видався не менш плідний та насичений.
До надійних партнерів минулих років приєдналися нові
яскраві особистості. Відкрив роботу другого дня Міжнарод-

ної Літньої Школи представник офісу ЕРАЗМУС+, менеджер
проектів Жан Моне Петро Крайнік.
Модератором ранкового засідання був старший експерт
секторальної політики проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та ЄС» (Association4U)
Сергій Щербина. Він же проаналізував взаємозв’язки
сталого розвитку і торгівлі згідно з Угодою про асоціацію
між Україною та ЄС (сільськогосподарське виробництво та
харчова галузь).
З особливою зацікавленістю аудиторія чекала на
виступи європейських колег. Учасник проекту FoodPro,
асистент-професор Міжнародного інституту промислової екологічної економіки Лундського університету Юлія
Войтенко-Палган розповіла про економіку спільної участі
(sharing economy).
Учасник проекту EcoPro, директор Національного центру
токсичних сполук у навколишньому середовищі з Университету Масарика Катерина Себкова проаналізувала європейську регіональну активність щодо ідентифікації нових
забруднювачів довкілля у аспекті сталого розвитку.
Не меншу зацікавленість викликала і доповідь керівника ПрАТ «Українська технологічна компанія» Євгенія Лукашевича, який розповів про сучасні ефективні технології
очищення стічних вод харчових підприємств із виробництвом біогазу та досвід компанії по проектуванню та будівництву біогазових установок в Україні та Європі. Учасник
проектів FoodPro та EcoPro, доцент кафедри екології та
збалансованого природокористування НУХТ Оксана Салавор представила екологічні, енерго- та ресурсоефективні
технології у виробництві продуктів харчування у ЄС.
Учасник проекту Жан Моне Модуль «Екологічна політика
і право ЄС», доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП Людмила Головко ознайомила зі сучасним станом адаптації законодавства України до
законодавства ЄС у сфері безпечності та якості харчових
продуктів.
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Учасник проекту FoodPro, доцент кафедри екології та
збалансованого природокористування НУХТ Ольга Тогачинська розповіла про регулювання використання ГМО як сировини для виробництва продуктів харчування та кормів у ЄС.
Координатор проекту Жан Моне Модуль «Реалізація
стратегії екологічної безпеки: інтеграція європейського
досвіду», завідувач кафедри безпеки життєдіяльності,
фізичного виховання та здоров’я людини Глухівського
національного педагогічного університету ім. О. Довженка
Олена Мельник проаналізувала кращі європейські практики перероблення та утилізації органічних відходів.
Учасник проектів FoodPro та EcoPro, молодший науковий співробітник НЦ «МАНУ» Євгеній Шаповалов провів
порівняння політики, нормування та кращих практик щодо
метанової ферментації відходів у ЄС та Україні.
Голова Української кліматичної мережі, член ради громадської організації «Екоклуб» (м. Рівне) Ілля Єременко
розповів про міжнародний кліматичний рух, як можливість
професійного і особистого росту.
Завершилася Міжнародна Літня Школа дискусією та
врученням сертифікатів учасникам. Організатори щиро
вдячні доповідачам школи за продуктивну співпрацю, цікаві та актуальні доповіді, а слухачам – за зацікавленість і
небайдужість.
Нагадаємо, що Програма імені Жана Моне – це одна з
освітніх програм Європейського Союзу, мета якої полягає
в підвищенні рівня знань та поінформованості суспільства
в ЄС та поза його межами з питань європейської інтеграції,
через стимулювання викладання, дослідницької діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з
іншими країнами та міжлюдського і міжкультурного діалогу. Починаючи з 2007 року програма Жана Моне інтегро-

вана в більш загальну Програму навчання впродовж життя
(Lifelong Learning Programme) нарівні з такими освітніми
програмами як, наприклад, Еразмус Мундус.
З 2014 року програма Жана Моне продовжує діяльність
у рамках нової освітньої програми ЄС - ЕРАЗМУС+ (наймасштабнішої сучасної програми академічних обмінів, яка у
2014 році поглинула такі відомі програми, як Erasmus та
Erasmus Mundus, Youth in Action, Tempus та інші. Сьогодні
взяти участь у ній можуть також українські студенти, нау
ковці та організації, діяльність яких пов’язана зі сферами
освіти, культури та спорту. Терміни її існування – з 2014 по
2020 рік.).
Ціль напряму Жан Моне в рамках Еразмус+: активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади
до дослідження євроінтеграційних процесів і поширення
ідей Об’єднаної Європи. Основні види діяльності за цим
напрямом: викладання й дослідження («Кафедри», «Модулі», «Центри досконалості»); дебати між представниками
науково-педагогічних кіл та академічні обміни («Мережі»
та «Проекти»); підтримка діяльності асоціацій, а також надання операційних грантів окремим закладам.
Міжнародна Літня Школа у НУХТ працювала, як зазначалося вище, у рамках проектів програми ЕРАЗМУС+ Жан
Моне Кафедра FoodPro і Жан Моне Модуль EcoPro. Кафедри
– це викладацькі ставки (обсягом не менше 90 академічних годин) для викладачів, науковців, що спеціалізуються
на європейських студіях, розроблення нових та оновлення
існуючих курсів євроінтеграційної тематики, наукові розвідки, керівництво дослідницькими проектами з євроінтеграційної тематики. Модулі – розроблення та викладання
курсів, присвячених ЄС та євроінтеграційній тематиці, об-

сягом не менше 40 годин, із подальшим включенням до
навчальних планів і програм.
У рамках програми Жана Моне Європейський Союз виділяє кошти університетам на започаткування викладання
дисциплін, пов’язаних із тематикою європейської інтеграції та розвитку наукової діяльності в зазначеній сфері.
Дисципліни загалом стосуються розбудови європейської
спільноти, європейського права, європейської економіки,
європейської політики, історії європейської інтеграції тощо.
Україна бере участь у програмі Жана Моне з 2001 року.
Відбір університетів для участі в програмі Жана Моне
здійснюється централізовано в Брюсселі, що дозволяє
застосовувати єдині критерії до відбору кандидатів із усіх
країн. При відборі проектів академічне журі, до складу
якого входять професори з різних університетів, здійснює
оцінювання академічної якості кожної поданої заявки, при
цьому ключову роль відіграє саме якість поданих заявок.
Наприкінці 2017 року проект кафедри екології та збалансованого природокористування «Політика, регулювання
та кращі практики зі сталого виробництва та споживання
харчових продуктів у Європейському Союзі» став одним із
переможців у категорії Жан Моне Кафедра. 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. Зауважимо, що це вже другий проект Жана Моне, який кафедра виборола за останні 2 роки і
друга Міжнародна Літня Школа, що працювала в університеті у рамках проекту.

Виступ Ю.Войтенок-Палган (Швеція)

Доповідає К. Себкова (Чехія)
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НУХТ . ПРОМIНЬ

МАЛЕНЬКI

ДОВЕЛИКОЇ

		

Презентація НУХТ

Представники
Університету Ланчжоу

14-15 червня 2018 р. наш університет презентував свої
освітні і наукові пропозиції у рамках Міжнародного культурно-освітнього форуму «Шовковий шлях 2018: Україна-Китай», до роботи якого долучилися керівники й представники 11 китайських і 46 українських закладів вищої освіти.
Відкриваючи форум, заступник міністра освіти й науки
України з питань вищої освіти та євроінтеграції Юрій Рашкевич наголосив, що міжнародні дружні відносини між
Україною та Китаєм сприяють співпраці між державами в
галузях науки, техніки, освітнього та культурного розвитку.
Зокрема, високопосадовець зазначив: «Результатами
цього форуму повинні стати нові домовленості про спільні
проекти, обмінні програми, спільні дипломи.
Китай є стратегічним партнером України й університетська співпраця відіграє ключову роль в утвердженні міждержавного співробітництва. У нас із китайською стороною
вже проведено два засідання підкомісії із питань освіти
та науки, а також два форуми ректорів. Після проведення
першого (у 2012 р.) між українськими і китайськими університетами були укладені понад 70 угод про співпрацю.
Від Уряду висловлюю подяку представникам посольства Китаю та уряду Китаю за ту підтримку, яку отримує
Україна, зокрема матеріально-технічну. Так, у рамках великого гранту закуплено для українських шкіл понад 20
тисяч комп’ютерів».
Учасників форуму також привітали ректор Національного авіаційного університету, на базі якого працював форум,
Володимир Ісаєнко, директор управління освіти міста Чунцін Лі Вінь, генеральний директор Українсько-китайського
центру розвитку культури і освіти Вей Лімін, ректор Ланчжоуського університету, академік Академії наук Китаю
Янь Чунь Хуа, Державний секретар Міністерства культури
України Ростислав Карандєєв. Усі вони наголошували на
тому, що розвиток співпраці між провідними закладами
вищої освіти й установами України та Китайської Народної
Республіки є запорукою подальшого зміцнення зв’язків
між нашими народами у освіті, науці та культурі.
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А радник міністра з міжнародних комунікацій Міністерства інформаційної політики України Марина Соботюк,
вітаючи учасників зібрання, наголосила: «Міністерство та
Студентська рада, наш дорадчий орган, готові долучитися
до прокладення «шовкового шляху» Україна-Китай, зокрема, сприяючи знайомству двох культур та реалізовуючи
освітні проекти. Наприклад, таким проектом може бути
українсько-китайська абетка, посібник для вивчення китайської мови. Міністерство інформаційної політики готове
підтримати таке видання друком для розповсюдження
серед студентів».
Творче вітання учасники заходу отримали від народного
дитячого танцювального колективу, який виконав вітальний танець й вручив китайським гостям коровай.
Далі робота форуму продовжилася у двох форматах:
виставки, де кожний навчальний заклад-учасник форуму
представляв свої здобутки, міг поспілкуватися з усіма
зацікавленими та поширити свою інформаційно-рекламну
інформацію, й презентацій у актовій залі, у рамках яких
представники українських і китайських університетів
презентували свої навчальні заклади, демонстрували їх
родзинки та анонсували можливі шляхи співпраці.
Яскрава, насичена презентація нашого університету
разом із презентаційним відеороликом, підготовлені фахівцями відділу міжнародних зв’язків і відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності, викликали
значну зацікавленість не лише китайських колег, але й
представників українських закладів вищої освіти. Зокрема, делегація Ланчжоуського університету висловила побажання побувати в нашому університеті й ближче познайомитися з НУХТ. Ректор університету, професор Янь Чунь
Хуа запропонував низку конкретних заходів, спрямованих
на розвиток співпраці між китайськими та українськими
закладами вищої освіти. Зокрема, йшлося про: організацію довгострокових проектів, у рамках яких спільно
будуть працювати групи фахівців і студентів з України та
Китаю; обмін ученими; обмін і підготовку студентів (вклю-

чаючи магістрів і кандидатів наук); проведення наукових
досліджень і впровадження їх результатів; забезпечення
загальних дослідницьких робіт і підготовки здобувачів
у рамках роботи над магістерськими й кандидатськими
дисертаціями; організацію, проведення та участь у симпозіумах, конференціях, семінарах; обмін досвідом, навчально-методичними матеріалами, документацією та інформацією з напрямків діяльності університетів; розроблення й
організацію дистанційного навчання; взаємодопомогу в
пошуку подальших наукових контактів і партнерів у Китаї
та Україні.
Свої наміри укласти угоду про співпрацю підтвердили
й представники Чунцінського університету, які відвідали
наш навчальний заклад наприкінці березня цього року й
були вражені рівнем матеріально-технічного оснащення
навчального процесу та колом наукових інтересів наших
науковців і студентів.
Створення спільних освітньо-наукових структур у різних
країнах світу надає можливість виконувати інноваційні
проекти, розвивати наукові дослідження та формувати потенціал особистого освітньо-наукового зростання викладачів, науковців, докторантів, аспірантів та студентів нашого
університету. Тож маємо всі підстави очікувати вже найближчим часом активне взаємовигідне співробітництво
з китайськими партнерами у підготовці висококваліфікованих кадрів, впровадженні проектів подвійних дипломів,
навчанні студентів, підготовці керівних кадрів харчової
галузі, стажуванні науковців і студентів, спільному розробленні і впровадженні нових технологій та продукції на
території Китаю, України й інших країн. Серед пріоритетів
– співробітництво в розробленні інформаційних та енергоощадних технологій, матеріалознавстві, екологічній безпеці, біотехнологіях тощо.
Давня китайська мудрість каже: «Не зробиш маленьких
кроків – не пройдеш великого шляху». Перші кроки україн
ські й китайські навчальні заклади зробили, нехай вони
стануть початком нової ери у стосунках двох країн.
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У ПОМІЧ НАУКОВЦЯМ

В Україні створюють власний відкритий індекс наукового цитування – роботу над цим починає Міністерство
освіти і науки спільно з Державною науково-технічною
бібліотекою. Проект дозволить відстежувати публікаційну
активність і цитованість українських науковців, видань та
установ, оскільки багато з них із різних причин залишаються поза межами таких баз, як Scopus та Web of Science.
«Коли йдеться про використання метрик, щоб оцінити
публікаційну активність та цитованість українських вчених, наша наукова спільнота нині поділилась на два табори. Одні – насамперед представники природничих і техніч-

Данії, Норвегії, Словаччини тощо. Так от у цих країнах за даними 2014 року показник присутності публікацій зі сфери
соціогуманітарних наук у базі WoS становив від 15 (Польща)
до 50% (Данія).
«Це свідчить, що більшість таких публікацій залишається поза межами WoS. А отже, є невидимою для широкої
наукової спільноти, коли мова заходить про обрахунок
індексів цитування та інших показників оцінювання нау
кового доробку вченого. В Україні нерідко пропонують
використовувати як критерій оцінювання ресурс Google
Академія. Але навряд чи в ньому ми отримаємо коректний

Роз’яснення від Д. Чеберкуса

них наук – наполягають на використанні міжнародних баз
Scopus та WoS, що дають власні метрики для оцінювання
публікаційної активності. Інша частина – переважно представники соціогуманітарних наук – проти такого підходу.
Вони мотивують це недостатньою представленістю публікацій цього напряму у виданнях, що індексуються в Scopus
та WoS», – пояснив генеральний директор директорату
науки МОН Дмитро Чеберкус.
Він відзначив, що в МОН проаналізували цю ситуацію на
прикладі європейських країн, які не є англомовними, однак де англійська в науці є дуже вживаною – Польщі, Чехії,

результат, адже він враховує цитування в неперевірених
ресурсах і навіть у ЗМІ. Чи є якась інша альтернатива?
Зараз в світі дедалі поширенішим стає використання відкритих баз цитування, та, зокрема, ініціативи Initiative for
Open Citations, до якої долучилася низка провідних світових
видавництв», – зазначив Дмитро Чеберкус.
У межах цього проекту його учасники можуть безкош
товно обмінюватися інформацією про посилання, таким
чином формуючи відкриту наукову базу даних про цитування. Вона містить дані про всі посилання між статтями в
тих виданнях, які долучені до проекту.

Саме на основі цієї платформи МОН та ДНТБ планують
створити відкритий український індекс наукового цитування. Зокрема, фахівці бібліотеки займатимуться розробленням необхідного програмного забезпечення та інтерфейсу
для доступу до бази через сайт ДНТБ. У підсумку це дозволить проводити пошук у базі даних, встановлювати кількість документів, цитувань для авторів, установ, видань і
розраховувати наукометричні показники.
«Чи означатиме це, що МОН примушуватиме університети чи наукові установи включати свої видання до бази
даних відкритого індексу наукового цитування, витрачати
на це додаткові кошти чи втрачати інтелектуальну власність? Однозначно ні. Ключовим словом у назві цієї бази
є слово «відкритий», що означає принцип добровільності
участі», – підкреслив очільник директорату.
Водночас він додав, що нині вже прийнято всі нормативно-правові акти, які необхідні для заохочення наших видань долучатися до проекту. Перш за все це нова редакція
Порядку формування Переліку наукових фахових видань
України, затвердженого наказом МОН від 15 січня 2018 року
№ 32.
Відповідно до Порядку всі наукові фахові видання в
Україні поділяються на 3 категорії. Найвища «А» – ті, що
входять до Scopus та WoS. А от для середньої категорії «Б»,
до якої очікувано протягом двох років увійде найбільше
видань, однією із умов є обов’язкове присвоєння кожному
опублікованому матеріалу міжнародного цифрового ідентифікатора DOI.
«Цей крок є дуже важливим, адже наявність такого
ідентифікатора робить наукову публікацію видимою для
професійних бібліометричних систем. Це полегшує її пошук колегами з усього світу та дозволяє відстежувати її
цитування. В Україні послугами з присвоєння ідентифікатора DOI здебільшого користуються від агентства Crossref,
яке додатково пропонує всім клієнтам безкоштовно
долучитися до проекту Initiative for Open Citations. Отже,
виконуючи нові вимоги для включення до Переліку наукових фахових видань, українські видавники автоматично
виконуватимуть мінімальні технічні вимоги для долучення
до відкритого українського індексу наукового цитування.
Далі – після надання видавництвом формальної згоди –
працюватиме відповідне програмне забезпечення», – розтлумачив Дмитро Чеберкус.
Паралельно зі створенням технічних можливостей, за
рішенням Колегії МОН у Міністерстві сформують робочу
групу, до якої увійдуть усі зацікавлені сторони. Вона розробить рекомендації щодо подальшого використання МОН
можливостей відкритого індексу. Планується, що проект
запустять до кінця року й він відкриватиме такі перспективи:
- забезпечить науковців актуальною бібліографічною
інформацією;
- дасть додаткову можливість оцінювати продуктивність вітчизняних вчених, установ та університетів;
- визначатиме рівень впливовості українських наукових
видань, зокрема соціогуманітарних.

За матеріалами прес-служби МОН
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ОРИГІНАЛЬНІ
Наш університет славний своїми хімічними здобутками
й традиціями. Як відомо, історія нашого закладу пов’язана
з іменами багатьох відомих хіміків, починаючи з Дмитра
Менделєєва, який стояв біля витоків університету та підтримував відкриття класів із підготовки технологів, хіміків
та майстрів цукрового виробництва у місті Сміла у 1884 р.
Сьогодні в університеті готують фахівців хімічної спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» за освітніми
програмами бакалаврату «Хімічні технології» та магістратури «Хімічні технології харчових добавок та косметичних
засобів». Спеціальність користується сталим попитом серед вступників. Тож підстав широко відзначати День хіміка
і у викладачів, і у студентів є чимало.
З нагоди свята в університеті відбувся ІІІ Конкурс на кращий проект ідей з елементами бізнес-планів, бізнес-проектів за темою «У практичній площині: хімія та технологія
харчових продуктів та косметичних засобів», що проводився кафедрою хімічних технологій харчових добавок та
косметичних засобів.
Відкрив його презентацією про нагальність та актуальність підприємництва в сучасних умовах нашої держави
незмінний голова журі конкурсу, професор кафедри еконо
міки праці та менеджменту Віктор Ємцев.
За умовами конкурсу учасники мали подати на суд журі
роботи, виконані за вимогами, вказаними в умовах проведення конкурсу. Наявність готових зразків для оформлення
дозволила залучити до участі навіть студентів молодших
курсів. Конкурсанти мали можливість обговорити деталі
своїх ідей та розрахунків із членами журі, отримати корисні поради щодо цього. Колектив кафедри глибоко вдячний
професору Віктору Ємцеву, котрий допомагав учасникам
із обґрунтуванням та економічними розрахунками, як і в
конкурсах минулих років. Наукові керівники конкурсантів
Георгій Сокольський, Галина Біла, Наталія Сабадаш теж
активно включилися у підготовку робіт своїх вихованців. І,

зрештою, в рамках святкових заходів до Дня хіміка відбувся очний тур конкурсу.
Оригінальні ідеї представили на суд журі студенти не
тільки хімічної спеціальності. Вразила присутніх робота
студентів групи ХТ-3-6 Андрія Бурова та Дмитра Фільчука
з бізнес-планом виробництва на базі гуртка університету
миючих засобів для забезпечення ними лабораторій НУХТ.
Студенти довели можливість економії для університету на
закупівлі миючих засобів у представленому бізнес-плані
та заявили про бажання працювати у такому гуртку за
умови підтримки даної ідеї керівництвом. У ході дискусії
ідея отримала підтримку присутніх та враховуючи економічну обґрунтованість у поєднанні із можливістю для
студентів набути практичний досвід за фахом, доцільність
таких форм самостійної роботи студентів не викликає сумнівів.
Деталізованістю в обґрунтуванні порадував також бізнес-план від представниці Навчально-наукового інституту
харчових технологій Ганни Солод (науковий керівник – доцент Галина Біла). В ньому вона розглядала можливість
виробництва печива з олією рижію. Цілющі властивості
для діабетиків і переконливі аргументи щодо економічних
параметрів дозволили за результатами обговорення та
питань від глядацької аудиторії й членів журі присвоїти
зазначеним вище бізнес-проектам перше місце.
Цікавою розробкою порадував виступ магістра групи
ХТ-1-5М Іллі Мощенка. Тема його проекту – виробництво біо
логічно активної добавки на основі СО2 екстракту зеленої
кави та екстракту кориці. Ілля запропонував такий БАД, як
засіб для схуднення. Основною складовою, котра сприяє
схудненню, на думку Іллі, є хлорогенова кислота. В Україні,
за найскромнішими підрахунками, від зайвої ваги страждає кожна четверта жінка и кожний шостий чоловік (у США,
за даними Американської медичної асоціації, з надмірною
вагою – кожний третій). Всього ожирінням страждає близь-
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ко 15 % населення нашої країни. Перевага бізнесу з виробництва БАД для схуднення – це великий ажіотаж стосовно
гарного зовнішнього вигляду та пріоритет у споживанні
добавок природного походження для досягнення бажаного результату. Ілля навів економічні розрахунки. Після активної дискусії в залі була сформульована загальна думка
про оригінальність ідеї, необхідність продовжувати дану
роботу, а також деталізувати цільову аудиторію продукту,
що пропонується в проекті. За результатами оцінки журі
робота отримала почесне друге місце.
Третє місце вибороли Анастасія Дзюбенко та Юлія Коробко (група ХТ-2-5). Вони представили бізнес-план виробництва упаковки для косметичних засобів, де деталізували
переваги та недоліки косметичної продукції з полімерною,
картонною, поліетиленовою упаковкою з точки зору екологічності, витрат, прибутку та вартості. Розрахунки були
виконані точно, доповідачі продемонстрували обізнаність
у проблемі та вміння триматися перед аудиторією. За це
журі присудило дівчатам почесне 3 місце.
На стендах Студентського клубу були вивішені роботи,
допущені до дистанційної участі: Анастасії Ясинської (ХТ-15М) «Бізнес-план виробництва гігієнічної губної помади» та
Євгена Д’ячука (ХТ-1-5М) «Бізнес-план виробництва крему
нічного з екстрактом чорної смородини». З ними мали
змогу ознайомитися всі присутні. Робота Анастасії виявилася однією з найкращих за оформленням, що й не дивно,
якщо врахувати факт здобуття нею другої економічної
освіти (цим й пояснювалася її відсутність на очному етапі
конкурсу).
Як зазначив у своєму виступі професор Віктор Ємцев,
сьогодні Україна практично не здатна фінансувати більшість державних програм. Тому на перше місце виходить
підприємницька діяльність. Сподіваємося, що проведений
конкурс допоможе нашим студентам визначитися та повірити у свої сили.

Презентація проекту А.Дзюбенко і Ю.Коробко
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Знаменна
на
кафедрі біотехнології і
мікробіології

Вітання від колективу кафедри та колег

5 червня 2018 р. відбулася знаменна та довгоочікувана
подія – захист докторської дисертації за спеціальністю
03.00.20 – біотехнологія доцентом кафедри біотехнології і
мікробіології Віктором Стабніковим.
Робота виконана на кафедрі біотехнології і мікробіології
НУХТ. Науковим консультантом роботи виступив учений зі
світовим ім’ям, один із перших випускників-біотехнологів
кафедри, доктор біологічних наук, радник ректора НУХТ з
науки та міжнародних грантів біотехнології та харчування
Володимир Іванов.
Офіційні опоненти роботи – д.т.н. Олена Карпенко (Інститут фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка
НАН України), д.т.н. Сергій Циганков (ДУ «Інститут харчової
біотехнології та геноміки» НАН України), д.т.н. Наталія Голуб
(Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»).
Засідання спеціалізованої вченої ради Д 26.058.03
розпочалось урочисто і водночас по діловому. Голова
вченої ради Тетяна Пирог відкрила засідання та побажала
успішного захисту. Секретар Наталія Бублієнко ознайомила присутніх із поданими до ради відомостями стосовно
дисертанта.
Під час доповіді Віктор Стабніков ґрунтовно та переконливо доповів основні результати своєї роботи. Ним
був розроблений і протестований у пілотному виробництві

біоцемент за використання уреазо-продукуючих бактерій
Bacillus sp. VS1 та Yaniella sp. VS8 та оптимізоване середовище для промислового виробництва біоцементу. Вперше
розроблений метод інактивації росту бактеріальних клітин
Yaniella sp. VS8 із селективним збереженням їхньої уреаз
ної активності. Розроблена та може бути використана на
практиці біотехнологія отримання рідкого біоцементу
на основі біовідновлення залізної руди залізо-відновлювальними бактеріями до розчинного заліза (II), завдяки
анаеробному окисленню органічних відходів. Розроблена
біотехнологія біозакупорювання/біоцементації пористого
ґрунту на основі послідовного проведення двох біопроцесів – біохімічного відновлення нітрату денітрифікуючими
бактеріями та гідролізу сечовини уреаза-продукуючими
бактеріями. Вперше розроблені два нових ефективних
методи біоцементації: 1) біоцементація і біозакупорювання
пористого ґрунту, який базується на використанні уреазо-продукуючих бактерій та іонів тривалентного заліза за
допомогою залізо-відновлювальних бактерій; 2) біозакупорювання/біоцементація пористого ґрунту, основою якого
є послідовне біохімічне відновлення нітрату денітрифікуючими бактеріями та ферментативний гідроліз сечовини
за допомогою уреазо-продукуючих бактерій. Протестовані
практично можливі шляхи використання поверхневої та
при-поверхневої біоцементації в природоохоронних техно-

логіях. Доповідь Віктора Стабнікова зацікавила усіх присутніх, про що свідчить велика кількість заданих питань. На усі
запитання доповідач надав розгорнуті змістовні відповіді.
В обговоренні роботи взяли участь: науковий консультант
роботи Володимир Іванов, опоненти, «патріарх» кафедри
біотехнології і мікробіології Анатолій Шевченко, а також
присутні члени вченої ради.
Віктор Стабніков має значний науковий доробок: за темою дисертації опубліковані 32 наукові роботи, в тому числі – монографія «Construction Biotechnology» (видавництво
«Springer»), що включає 14 розділів; 4 розділи в підручниках «Handbook of Environment and Waste Management. Air
and Water Pollution Control» (видавництво «World Scientific
Publishing Co»), «Biotechnologies and Biomimetics for Civil
Engineering» (видавництво «Springer»), «Biopolymers and
Biotech Admixtures for Ecoefficient Construction Materials»
(видавництво «Woodhead Publishing Limited, Cambridge»); 26
наукових статей, із яких 21 – в міжнародних наукових журналах, 5 – у наукових фахових виданнях України та подана
заявка на 1 міжнародний патент. Індекс Гірша згідно Google
Scholar (h-індекс) – 16, індекс цитування – 761, i10-індекс –
22.
Колектив кафедри біотехнології і мікробіології вітає Вік
тора Стабнікова з успішним захистом докторської дисер
тації та бажає подальших успіхів!
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КРАЩІ

IL MIGLIORE

В університеті завершився щорічний конкурс на Кращу
академічну групу НУХТ. Традиційно конкурс проводиться у
два етапи: перший полягає у визначенні кращої групи на
рівні факультету чи інституту, другий – на рівні університету. Відповідно до Положення про проведення конкурсу
оцінювання діяльності груп здійснюється за такими критеріями: середній навчальний бал, відвідування аудиторних
занять студентами конкурсної групи, їх наукова діяльність
та активна участь у культурно-громадському і спортивному житті університету. Отож, для того щоб посісти призові
місця у конкурсі його учасникам мало лише гарно навчатись, необхідно жити на повну, бути всебічно та гармонійно
розвиненими, сучасними студентами.
За результатами першого етапу конкурсу були визначені
фіналісти – по одному від кожного факультету та інституту,
окрім Навчально-наукового інституту харчових технологій.
У другому етапі його представляли дві академічні групи,
які при розгляді їх справ отримали близькі конкурсні бали.
При підведенні підсумків другого етапу конкурсу, комісією
відзначений високий рівень учасників, їх значні досягнення у навчанні та науковій діяльності. Наприклад, група ЕК4-11а (Навчально-науковий інститут економіки і управління)
мала найвищий середній бал успішності серед всіх груп
фіналістів. Серед поданих справ привертають увагу відеоролик «Наше життя», представлений групою АК-3-2 (факультет автоматизації і комп’ютерних систем), кількість
екскурсій організованих і проведених куратором разом
із студентами групи МЯ-3-1 (Навчально-науковий інститут
харчових технологій), високі спортивні здобутки студентів
ОХ-4-4 (Навчально-науковий інженерно-технічний інститут
ім. акад. І.С. Гулого), креативність і неординарність у тематиці вечорів групи ХЧ-3-1 (факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу). Особливо варто відзначити
значну кількість наукових публікацій не лише у вітчизняних, а і у авторитетних закордонних виданнях студентів
групи ФБТ-1-2м (факультет біотехнології та екологічного
контролю), що стало вирішальним аргументом у формуванні їх загального конкурсного балу.

Група фіналістів на ТОВ Люстдорф
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Отже, цьогорічні результати конкурсу наступні:
• 1-е місце – академічна група ФБТ-1-2м (факультет біотехнології та екологічного контролю), староста групи – Катерина Покойовець;
• 2-е місце – академічна група ЕК-4-11а (Навчально-науковий інститут економіки і управління), староста групи Яна
Михайлова;
• 3-є місце було присуджене одразу двом групам: ХЧ-3-1
(факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу), староста групи Олександр Голобородько та ОХ-4-4 (Навчально-науковий інженерно-технічний інститут ім. акад.
І.С.Гулого), староста групи Максим Толпеко;
• академічні групи МЯ-3-1 та МО-3-2 (Навчально-науковий
інститут харчових технологій), старости груп відповідно
Руслана Кущ та Артур Михалевич, а також група АК-3-2 (факультет автоматизації і комп’ютерних систем), староста
групи Сергій Яровий посіли заключні місця.
Вперше, за час проведення конкурсу, у якості винагороди, всім фіналістам було запропоновано взяти участь
у екскурсіях на підприємства ПрАТ «Артвайнері», АТ «ВО
«КОНТІ» та ПАТ «АПК-Інвест» (Донецька обл.), організованих
за сприяння Благодійного фонду Бориса Колеснікова та на
провідні молочні підприємства ПАТ «Житомирський маслозавод» торгівельна марка «Рудь» (м. Житомир) і на ТОВ
«Люстдорф» (с. Іллінці Вінницької обл.).
Студенти відзначили високий рівень організації поїздок
– комфортабельні умови проживання, автобус, яким їх перевозили на підприємства, а також смачну їжу.
Під час поїздки на Донеччину у перший же день молодь
відвідала два підприємства агропромислового комплексу
«Інвест», що включає в себе різний спектр напрямків роботи, починаючи з рослинництва та виробництва насіння та
комбікормів і закінчуючи тваринництвом та м’ясопереробкою.
Після цікавої презентації досягнень та успіхів компанії
директор м’ясокомбінату запросив студентів на дегустацію продукції.

最好的

EL MEJOR

LE MEILLEUR

НУХТ . ПРОМIНЬ

DAS BESTE

Переможці конкурсу на екскурсії
Наступна екскурсія відбулася на підприємстві Artwinery
(Артемівський завод шампанських вин), що облаштований
у колишній гіпсовій шахті. Під час прогулянки заводом
студенти познайомились із повним циклом виготовлення
шампанського – починаючи з підготовки винного матеріалу та купажу і закінчуючи витримкою в пляшках та дегоржажу (видалення дріжджового осаду та встановлення постійної пробки). Крім самої технології, цікавим також було
декорування шахти: різнокольорові стіни та бог Бахус, що
викарбуваний в скелі.
Наприкінці подорожі на студентів чекав солодкий подарунок – екскурсія на кондитерську фабрику «Конті».
Головний технолог підприємства розповіла та показала
особливості виробництва таких популярних солодощів, як
цукерки «Бонжур» і «Джек», а також печиво «День і ніч».
Особливістю дегустації на цьому підприємстві було те, що
студентам була надана можливість брати солодку «продукцію» прямо з лінії виробництва.
На ТОВ «Люстдорф» екскурсію виробничими цехами проводила інженер з якості Людмила Кузьміна. Ознайомлення
з технологічним процесом виробництва молока і кисломолочних продуктів здійснювалося від початку приймання
сировини та завершилося ділянкою фасування і зберігання
готових виробів. Студенти відзначили високу майстерність
екскурсовода та вміння легко і доступно пояснювати суть
складних технологічних операцій, особливості їх проведення. Особливе зацікавлення викликали заходи, реалізовані
на виробництві зі впровадження систем якості та безпечності харчової продукції.
Екскурсанти отримали масу позитивних вражень і щиро
вдячні Фонду Бориса Колеснікова та усім професіоналам
своєї справи за проведення екскурсій та чудову організацію подорожей.

ПРОМIНЬ . НУХТ

СХОДИНКИ
ВИСОКОГО СЛОВА
На нас, українців, дуже сильне, катарсичне враження
справляють величні метафори природи, серед яких на одному з перших місць – гори.
Здавна гори вважалися цариною духовних підйомів,
спілкування з добрими силами, місце для високих думок
і споглядань. Гора – Світова вісь, зв’язок між небом і землею, сходи на небеса, місце одкровення, ініціації, переродження. Скільки легенд було пов’язано з горами, скільки
оронімів – гірських імен – стали символічними й навіть
архетипними!
Біблійні гори Синай, Кармель, Фавор і Голгофа. Міфічна
мусульманська гора Каф, що її створив Аллах, аби убезпечити людей від постійних землетрусів.
Гори Гімалаї – «дах Усесвіту».
Тибетські гори, серед яких, за переказами, загубилася
Шамбала.
Гори Анди, з яких починалася культура сучасної Латинської Америки.
Гора Афон, осередок християнської віри.
Уральські гори, де живе знана з переказів Павла Бажова
Мідної гори хазяйка – берегиня незліченних скарбів, віднайти які дано лише достойному.
Карпати, у дивовижному царстві яких злинув Святий Дух
на співців української Душі: Юрія Дрогобича, Івана Франка,
Осипа-Юрія Федьковича, Василя Стефаника, Марка Черемшину, Ольгу Кобилянську, Дмитра Павличка та багатьох
інших.
І, звісно, Чернеча гора, нині також Тарасова, – у Каневі,

по якій паралелями та меридіанами біжать асфальтовані
стежки – від одного Шевченкового твору до іншого, від
серця поета до серця читачів, які приходять уклонитися
йому…
Таку чудову нагоду отримали співробітники нашого
університету у погожий вихідний день – 9 червня. Представники різних кафедр, фахівці різних галузей харчової
промисловості – і не лише – того дня стали трохи альпіністами (подолати 350 сходинок на Тарасову гору – не так
уже й просто!), трохи краєзнавцями (адже кожне місце,
куди прибував екскурсійний автобус, вирізнялося своїми
історичними та культурними цікавинками), трохи поетами.
А їхали ми, до речі, у таке собі турне – маршрут наш
пролягав по колу: через Переяслав – на Канів – додому,
до Києва, через Обухів. Ті місця, де вельми потужною є
енергетика письменницького імені: Григорія Сковороди у
Переяславі, Тараса Шевченка у Каневі, Андрія Малишка – в
Обухові.
Вибір такого екскурсійного маршруту зумовлений «потребами знайти способи нового прочитання «Кобзаря».
Дехто з нас міг згадати події Революції гідності, коли люди
на Майдані Незалежності та вулиці Грушевського декламували поезію Тараса Шевченка і цим надихали нашу молодь
боротися за свою волю, як колись це робив давньогрецький
співець Тіртей зі своїми невмирущими елегіями. І дедалі
більше молоді люди – студенти, учні, офіс-менеджери,
бізнесмени, працівники державних і недержавних установ,
зокрема й Національного університету харчових технологій

Наталія Науменко

професор кафедри гуманітарних дисциплін

– говорять українською та по-новому відкривають для себе
«вивченого-перевивченого» Шевченка, зокрема й читаючи
його твори на Інтернет-сайтах та «скачуючи» в електронні
книги і планшети. Чи це не та сама актуалізація, тільки вищого – всеукраїнського рівня?
Надто ж якщо врахувати, що канівські музейники підготували для нас велике поетичне свято. Виступ екскурсовода був справжнім театром одного актора, точніше – однієї
актриси. Вона зуміла створити у нас неупереджене бачення Тараса Григоровича як достеменного європейця, який
ані в чужі строї не рядився, ані з чужого голосу ніколи в
житті не співав. Активно вивчав європейські мови, образотворче мистецтво – і притому створював неабиякої цінності
вірші та прозу, які посіли гідне місце у культурному процесі
ХІХ століття.
Коли б позначити наше сходження до Шевченкового
дивосвіту якимось метафоричним концептом, то до цього
придалось би слово «калейдоскоп». Обертаючи націлену на
світло – тобто на експонати – «підзорну трубу», наповнену
кольоровими скельцями, ми, глядачі, щосекунди бачили
інший узор, котрий ніколи не повторюватиметься, дарма
що викладений із тих самих скелець. Так само й події Шевченкового життєпису, оформлюючись, згідно із задумом
екскурсовода, в неповторний орнамент, щоразу по-новому
показують постать поета, про якого, попри огром наукових
і публіцистичних праць, має бути – і буде! – написано ще
більше.
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ВIТАЄМО!
• Микола Степанович Пальоха, провідний інженер кафед
ри технології оздоровчих продуктів
• Володимир Євгенович Шестеренко, професор кафедри
електропостачання і енергоменеджменту
• Ганна Петрівна Іващенко, сторож спортивно-оздоровчого табору «Буревісник»

Настало спекотне сонячне літо.
У пору полуниць, черешень і квітування липи свої ювілеї відзначають:

• Галина Сергіївна Тумановська, лаборант кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції
• Юрій Адамович Чорний, доцент кафедри електропостачання і енергоменеджменту

Адміністрація університету, викладачі, співробітники і студенти щиро вітають ювілярів червня і бажають
міцного здоров’я, довголіття, наснаги, мирного неба,
злагоди в родинах, достатку і Божого благословення на
многії-многії літа!

ПОЧЕСНИЙ ТРОФЕЙ
19 травня у Харкові відбувся фінальний матч розіграшу Кубка України з футзалу серед жіночих команд, де у
жорсткому протистоянні зійшлися команди «ІМС-НУХТ» і
«Тесла».
Обидві команди продемонстрували майстерну, яскраву
гру. Атаки змінювали контратаки, щойно одна з команд
створювала небезпечний момент біля воріт суперниць,
як друга відповідала тим же. Голи і в одні, й у інші ворота
влітали один за одним. І у результаті напруженого двобою
при рахунку 4:4 гра перейшла у додатковий час. Та хоч
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наші дівчата, застосовуючи увесь свій досвід і майстерність, змусили суперниць тільки оборонятися, зломити хід
поєдинку їм не вдалося. Тож доля Кубку вирішувалася у
серії пенальті. Футзалістки «IMS-НУХТ» пробивали 6-метрові
влучніше, і точний удар Анастасії Кліпаченко приніс їм таку
жадану перемогу. Дівчата втретє поспіль стали володарями Кубку України!
Зауважимо, що ігровим ядром команди «ІМС-НУХТ» є
студентки та випускниці Навчально-наукового інституту
економіки і управління НУХТ: Вікторія Сагайдачна, Ірина

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

Бавзенюк, Сніжана Воловенко, Анастасія Кліпаченко, Альона Кирильчук, Анастасія Чиженок, Оксана Холод.
Нагадаємо, що у цьому році дівчата вже завоювали
золоті медалі та звання Чемпіонів Вищої ліги України,
Чемпіонів Вищої футзальної ліги Києва серед студентських
команд і Кубок м. Києва з футзалу серед жіночих студентських команд ВНЗ.
Вітаємо команду та її головного тренера Тараса Шпичку!
Бажаємо чемпіонкам подальших яскравих і незаперечних
перемог!
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