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Червень

30 травня відбулося планове засідання вченої
ради університету. Голова ради, ректор Анатолій
Українець за традицією розпочав його з
вітання членів вченої ради університету, що
відсвяткували дні народження між засіданнями,
та вручення атестатів і дипломів про присвоєння
вчених звань і наукових ступенів.
Cтор. 2

У центрі уваги
До університету завітали експерти німецької
організації роботодавців «NORDMETAL» Гюнтер
Трепте і Генрі Ціммерманн та заступник директора
Департаменту розвитку трудового потенціалу
та корпоративної соціальної відповідальності
Федерації роботодавців України Анатолій Гармаш.
Cтор. 4

Тріумф науки
11 червня Микола Івахнюк блискуче захистив
дисертаційну роботу «Синтез мікробного
полісахариду етаполану на олієвмісних
промислових відходах».
Cтор. 6

Мішленівські зірки
Серед магістрантів академічної групи ГС-1-4М
спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа»
відбувся кулінарний конкурс «Смачно. FOOD».
Cтор. 7

У європейському тренді
Для України є дуже важливим розбудовувати
свою систему забезпечення якості вищої освіти,
й одним із основних кроків у цьому напрямі є
абсолютно новий підхід до акредитації освітніх
програм вишів.
Cтор. 8

Як проректор НУХТ у футбол
із Президентом грали…
Наш університет славиться не лише високим
рівнем освітніх послуг і видатними науковими
здобутками, ми пишаємося й своїми
випускниками і традиціями. А ще добрими
друзями, серед яких чимало людей відомих і
видатних.
Cтор. 12

ПРОМІНЬ

У авангарді
вітчизняної освіти

30

˜˜˜

травня відбулося планове засідання
вченої ради університету. Голова
ради, ректор Анатолій Українець
за традицією розпочав його з вітання членів
вченої ради університету, що відсвяткували
дні народження між засіданнями, та вручення
атестатів і дипломів про присвоєння вчених
звань і наукових ступенів.
Зокрема, дипломи доктора наук ректор
вручив доценту кафедри готельно-ресторанної справи Тетяні Сильчук і доценту кафедри
автоматизації та комп'ютерних технологій
систем управління Вячеславу Іващуку. Атестат
доцента кафедри маркетингу отримала Вікторія Стеценко. Присутні привітали колег оплес
ками.
Також Анатолій Українець оголосив наказ
про часткові зміни у складі вченої ради у
зв’язку із переобранням членів студентського
самоврядування.
Далі вчена рада приступила до розгляду
питань порядку денного. Першими розглянули
кадрові питання. Кандидатури на заміщення
вакантних посад представила вчений секретар Наталія Ткачук. До складу лічильної комісії
обрали завідувача кафедри автоматизації та
комп'ютерних технологій систем управління
Ігоря Ельперіна, заступника проректора Олену
Негоду і представників студентського самоврядування Яну Фільченкову, Світлану Протопопову і Сергія Ярового.
Про виховну роботу в університеті доповіла
проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва. Зокрема, вона
зазначила, що виховна робота в університеті
проводиться відповідно до «Концепції виховання студентів у Національному університеті
харчових технологій», згідно з планом виховної роботи університету, інститутів, факультетів на поточний навчальний рік, наказів і розпоряджень Голосіївської районної у м. Києві
адміністрації, КМДА та МОН України. Проректор
розділила свою доповідь на блоки, кожний
із яких детально висвітлила – настановчі 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, фізичне виховання. Також у виступі йшлося про службу психологічної підтримки
студентів, профорієнтаційну роботу студентів,
їх благодійну та волонтерську діяльність. Окремо, була відзначена виховна робота наставників академічних груп і викладачів кафедри

гуманітарних дисциплін. Крім того, доповідач
навела статистику перемог наших студентів у різноманітних конкурсах, фестивалях,
змаганнях. Ґрунтовний аналіз усіх аспектів
виховної роботи університету впродовж цього
навчального року отримав повну підтримку
присутніх.
Тимчасове положення про організацію дуальної форми здобуття вищої освіти в НУХТ
представив перший проректор Володимир
Яровий. Він пояснив, що нормативна база для
повноцінного запровадження дуальної освіти
наразі розробляється у МОН, але оскільки окремі випускові кафедри нашого університету
вже мають перший успішний досвід впровадження цієї інноваційної для України моделі
освітнього процесу назріла необхідність мати
хоча б тимчасовий нормативний документ.
Заслухавши детальну доповідь першого
проректора, вчена рада одностайно ухвалила
Тимчасове положення про організацію дуальної форми здобуття вищої освіти в НУХТ.
Про результати міжнародної діяльності
НУХТ у 2018-2019 н.р. доповів проректор з
наукової роботи Олександр Шевченко. Доповідач повідомив, що основними напрямами
міжнародної діяльності НУХТ були: поглиб
лення співпраці з партнерськими закладами
вищої освіти у освітній, науковій і виховній
діяльності, збільшення програм міжнародної
академічної мобільності для студентів (4 особи) і працівників університету, продовження
роботи із залучення іноземних студентів на
підготовче відділення (зараховано 29 іноземних слухачів) і навчання за бакалаврськими і
магістерськими програмами (навчаються студенти з 8 країн дальнього зарубіжжя), сприяння ефективній проектній, колективній та індивідуальній міжнародній грантовій діяльності
працівників, збільшення кількості міжнародних наукових та освітніх стажувань із метою
підвищення кваліфікації викладачів (18 осіб),
збільшення кількості наукових публікацій
науково-педагогічних працівників, аспірантів,
докторантів і студентів за кордоном. Були
укладені 8 міжнародних договорів про співпрацю. Ще три договори – на стадії підписання.
Загалом же підписано 70 міжнародних договорів/меморандумів/угод про співпрацю, у
тому числі маємо три чинні угоди програми
академічних обмінів Еразмус+. У 2018-2019
н.р. продовжувалося виконання грантів Жана
Моне у рамках програми Еразмус+, і були
подані 8 заявок на нові проекти в рамках цієї
програми. Значна увага була приділена залученню до викладання в університеті провідних
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лекторів, науковців і практиків із інших країн.
У цьому навчальному році це були фахівці з
Японії, Мексики, США, Білорусі, Чехії та ін. Разом із тим проректор вказав і на проблеми,
вирішення яких дозволить значно підвищити
рівень міжнародної роботи та якість підготовки кадрів вищої кваліфікації, зокрема недостатній рівень володіння іноземними мовами
як викладачів, так і студентів, низький рівень
участі науковців НУХТ у у виконанні державних
і міжнародних програм, низька публіцистич
на активність професорсько-викладацького
складу у журналах, що входять до наукомет
ричних баз Scopus і Web of Science. Вчена
рада відзначила значне пожвавлення роботи
нашого колективу у напрямку розвитку міжнародної діяльності, зокрема щодо посилення
профорієнтаційної складової, що дало вже
перші результати, й ухвалила активізувати роботу із залучення додаткових джерел фінансування освіти і науки за рахунок міжнародних фондів і грантових програм та розширити
участь університету у міжнародних проектах,
залучивши до їх виконання професорськовикладацький склад і науковців не менше ніж
50% кафедр усіх факультетів й інститутів.
Наостанок розглянули поточні питання: про
стажування у Технологічному університеті
м. Делфт (Нідерланди) докладно відзвітував
доцент кафедри біотехнології і мікробіології
Віктор Стабніков; завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів
Володимир Ковбаса розповів про практику
проведення на кафедрі конкурсу на звання
кращого техніка-технолога хлібопекарського
та кондитерського виробництв серед студентів коледжів НУХТ, а голова студентської ради
університету Олександр Висоцький закликав
підтримати проекти, подані університетом до
громадського бюджету Києва.
До активного обговорення питань порядку
денного долучилися ректор Анатолій Українець, перший проректор Володимир Яровий,
проректор Лариса Арсеньєва, директор Навчально-наукового інституту харчових технологій Оксана Кочубей-Литвиненко, завідувачі
кафедр Володимир Ковбаса, Галина Поліщук,
Анатолій Куц, професор Анатолій Ладанюк.
Насамкінець голова лічильної комісії Ігор
Ельперін оголосив результати таємного голосування по кадрових питаннях. Усі претенденти переважною більшістю голосів були обрані
на вакантні посади.
Оскільки порядок денний був вичерпаний,
голова ради Анатолій Українець закрив засідання.

Доповідає проректор
О. Шевченко

Підсумки голосування
оприлюднює І. Ельперін

Диплом доктора наук отримує Т. Сильчук

Коментар від
зав. кафедри А. Куця

Про міжнародне
стажування звітує
В. Стабніков

Доповідь про виховну роботу
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Є розуміння того, що
дуальна освіта не може
бути масовим явищем.
У Німеччині, наприклад,
лише близько 20%
підприємств готові
фінансувати дуальну
форму освіти.

У центрі уваги

червня до університету завітали
експерти німецької організації роботодавців «NORDMETAL» Гюнтер Трепте
і Генрі Ціммерманн та заступник
директора Департаменту розвитку трудового потенціалу та корпоративної соціальної
відповідальності Федерації роботодавців
України Анатолій Гармаш.
Гості зустрілися з ректором Анатолієм
Українцем, проректором з науково-педагогічної та виховної роботи Ларисою Арсеньєвою і проректором з наукової роботи Олександром Шевченком, де обговорили нову
стратегію впровадження дуальної освіти в
нашому університеті з урахуванням досвіду
німецьких колег.
У ході візиту до НУХТ експерти провели
також семінар «Дуальна освіта на підприємствах малого та середнього бізнесу:

§

досвід Німеччини», у якому взяли участь керівники навчальних підрозділів нашого університету і викладачі випускових кафедр.
Засновником дуальної освіти вважається саме Німеччина. Саме від неї цю систему
підготовки фахівців перейняли Канада, Австрія та інші країни. Тож досвід німецьких
колег дуже зацікавив наш колектив.
Генрі Ціммерманн презентував дві
моделі дуальної освіти, що працюють за
ініціативи «NORDMETAL», – у Nordakademie –
приватному вищому навчальному закладі,
заснованому 25 років тому, як пілотний
для розроблення і запровадження дуальної
освіти, і у Технічному університеті Гамбурга,
державному вищому навчальному закладі, де дуальна освіта була впроваджена й
успішно реалізується вже 15 років поспіль.
Концепція дуальної освіти в останньому

полягає у спільному розроблені навчальних
планів вибіркових дисциплін підготовки фахівців роботодавцями і вишем.
Фахівець розповів як поступово роботодавці, відчуваючи гостру потребу у кваліфікованих кадрах інженерного спрямування,
прийшли до необхідності активно долучатися до фахової підготовки таких кадрів.
При чому популяризувати технічні науки
вони починають ще з дитячого садочка і
школи, організовуючи кампуси, зокрема з
робототехніки. Він навів дані про витрати і
вигоди підприємств при підготовці студентів за дуальною формою, охарактеризував
переваги для роботодавців і для студентів,
поділився досвідом роботи цієї форми у
компаніях малого і середнього бізнесу й
розказав про соціальне партнерство та відбір кандидатів на дуальне навчання.

виш, студент) несе свою відповідальність.
Спеціаліст наголосив, що для Федерації це
питання є пріоритетним, проте, є розуміння
того, що дуальна освіта не може бути масовим явищем. У Німеччині, наприклад, лише
близько 20% підприємств готові фінансувати дуальну форму освіти.
Крім того, пан Гармаш є представником
від роботодавців у Національному агентстві
із забезпечення якості вищої освіти, яке крім
інших своїх повноважень займатиметься і
акредитацією освітніх програм вишів. Фахівець нагадав, що одним із критеріїв оцінювання поданих до акредитації програм
буде їх узгодження із роботодавцями, а
також моніторинг професійної успішності
випускників за цими програмами. Тож роботодавці України, нарешті, стають активними
учасниками процесу підготовки спеціалістів для усіх галузей економіки.
Отримана від експертів інформація спонукала наших викладачів і науковців до
активного обговорення й великої кількості
запитань до доповідачів.

Наприкінці семінару проректор Лариса
Арсеньєва щиро подякувала учасникам заходу й побажала усім натхнення й успішного використання досвіду німецьких колег у
вдосконаленні системи дуальної освіти в нашому університеті. Адже перший успішний
досвід запровадження цієї форми навчання
окремі кафедри нашого вишу вже мають.
Нагадаємо, що дуальна система освіти
передбачає поєднання аудиторного навчання та навчання на виробництві, яке не
потрібно плутати з практикою. У цьому випадку молодого фахівця навчальний заклад
готує разом із підприємством. Компанія
визначає потрібні їй спеціальності, надає
свої пропозиції щодо формування відповідних навчальних планів і фінансує навчання
студентів, які обрали ці спеціальності. При
цьому студенти одразу починають навчання і на підприємстві, отримуючи заробітну
плату незалежно від того, де цього місяця
навчаються – у виші чи у компанії.

на фото: Проф. О. Серьогін (ліворуч), С. Василенко (у центрі) і доц. О. Шеремет (праворуч)

У свою чергу заступник директора Департаменту розвитку трудового потенціалу та
корпоративної соціальної відповідальності
Федерації роботодавців України Анатолій
Гармаш прокоментував готовність українських роботодавців фінансувати підготовку
спеціалістів за дуальною формою навчання.
Він навів приклади (поки що їх мало) успішної реалізації такої моделі в Україні й наголосив, що роботодавці зацікавлені також і
у науковій компоненті підготовки фахівців,
у їх фундаментальній освіті. Проте, роботодавцю потрібен спеціаліст, який би був
підготовлений відповідно до його потреб. І
це має бути спільним завданням закладу
вищої освіти і роботодавця. Він нагадав, що
наразі у Міністерстві освіти і науки України
готуються нормативні документи для впровадження системи дуальної освіти в нашій
країні. Щодо позиції Федерації роботодавців, то вона полягає у тому, що дуальна
освіта має бути повноцінною, із офіційним
укладенням трьохсторонньої угоди зі студентом, де кожна зі сторін (роботодавець,
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Коментар від роботодавців,
виступає А. Гармаш

Гюнтер Трепте

Учасники семінару проф. А. Соколенко і доц.О. Кочубей-Литвиненко

Дуальна
Освіта

Презентація
Генрі Ціммерманна
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В

Тріумф науки

ідмінник навчання, переможець конкурсу
студентських наукових робіт, гордість гуртка
«Biotech» і кафедри біотехнології і мікробіології
та просто хороший друг. Саме це згадують викладачі й друзі, коли мова йде про Миколу Івахнюка. А від 11
червня до переліку його досягнень можна додати блискучий захист дисертаційної роботи «Синтез мікробного
полісахариду етаполану на олієвмісних промислових
відходах» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія, яка
була виконана на кафедрі біотехнології і мікробіології
під керівництвом доктора біологічний наук, професора
Тетяни Пирог.
Метою дисертаційної роботи було дослідження інтенсифікації синтезу мікробного полісахариду етаполану
на середовищі з максимально можливою концентрацією відпрацьованої олії та пошук доступних замінників
дефіцитного на ринку України пантотенату кальцію для
продуцента етаполану Acinetobacter sp. ІМВ В-7005. У
ході виконання роботи автором була розроблена технологія отримання мікробного полісахариду етаполану на
відпрацьованій олії та складений тимчасовий технологічний регламент на виробництво культуральної рідини
Acinetobacter sp. IMB B-7005 для вторинного видобутку
нафти. Спосіб одержання полісахариду етаполану з використанням препарату «Комплевіт» захищений патентом України на винахід. Етаполан, одержаний згідно з
розробленою технологією, був апробований як компонент
косметичного крему для рук на базі СПД «ЛПМ».

FLASK

Підтримати Миколу прийшли його друзі та колеги:
майстер цеху № 5 ПАТ «Фармак», випускниця 2017 р. Ірина Павлюковець, інженер-конструктор (з технології) ТОВ
«BLOCK CRS», випускниця 2015 р. Анна Дорош, фахівець з
реєстрації департаменту маркетингу експортних ринків
ПАТ «Фармак», випускниця 2015 р. Олена Ведмідь, начальник дільниці інфузійних розчинів ПрАТ «Фармацевтична
фірма «Дарниця», випускниця 2011 р. Тетяна Івахнюк,
інженер-технолог технологічної лабораторії дослідного
центру ПАТ «Київмедпрепарат» корпорації «Артеріум»,
випускник 2018 р. Андрій Вороненко.
З теплими словами щодо здобувача виступила його
науковий керівник Тетяна Пирог. Вона згадала, з якою
наполегливістю та кропіткою працею, а також відданістю
науці Микола виконував роботу упродовж навчання у бакалавраті, магістратурі та безпосередньо в аспірантурі.
Колектив кафедри біотехнології і мікробіології вітає
Миколу Івахнюка з успішним захистом кандидатської
дисертації та бажає наснаги у наступних починаннях!
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Мішленівські зірки

У

рамках навчальної дисципліни «Інноваційні
ресторанні технології» за ініціативи старос
ти групи, відмінника навчання й активіста
Ігоря Радька відбувся кулінарний конкурс
«Смачно. FOOD» серед магістрантів академічної групи ГС-1-4М спеціальності 241 «Готельно-ресторанна
справа».
У технологічній лабораторії кафедри готельно-ресторанної справи учасників привітав в.о. завідувача кафедри, декан факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Віктор Доценко,
який відзначив ініціативність студентів і побажав їм
кулінарного тріумфу цього дня.
До роботи у журі конкурсу були запрошені заступники декана з навчальної роботи Наталія Бондар,
Віта Цирульнікова, заступник декана по роботі зі
студентами Олена Тищенко, лектор навчальної дисципліни «Інноваційні ресторанні технології» Тетяна
Сильчук і асистент кафедри Роман Комарницький.
У журі було непросте завдання оцінити ресторанні
страви (холодну страву або закуску, другу гарячу
страву, десерт) від здобувачів вищої освіти магістерського рівня за органолептичними показниками,
їхнє оформлення і подавання, а також злагодженість роботи команди у технологічній лабораторії.
Ресторанне меню від команд: «FoodSpace» – салат із п’янкою базиліковою грушею і сиром Дор Блю;
мусака і пана кота з полунично-м’ятно-лаймовим
соусом і полуничним сорбетом; «4-та зірка Мішлен» – легка закуска з вершковим сиром і тигровою
креветкою; стейк із лосося по норвезьки з гарніром
із картоплі ембур; ягідний кеш’юкейк; «Spice Girls» –
тепла м’ясна закуска з сиром «Фета»; куряча грудка,
фарширована моцарелою, у кунжуті з гарніром із
кіноа; яблучний штрудель.
Справжнє кулінарно-інтелектуально-естетичне
шоу від магістрантів – аутентичні рецепти, інноваційні кулінарні техніки і локальні продукти. Членам журі було нелегко визначитися, адже це був
справжній вибух смаку і емоцій. Але рішення все ж
прийняте і у теплій дружній атмосфері були підведені підсумки кулінарних змагань «Смачно. FOOD»:
Номінація «Кращий дебют» – команда «Spice
Girls»
Номінація «Майстри своєї справи» – команда «4та зірка Мішлен»
Номінація «Кращий шеф-кухар» – Анастасія Маркевич із команди «4-та зірка Мішлен»
Номінація «Кращий кондитер» – Віктор Павлов із
команди «4-та зірка Мішлен»
І місце кулінарного конкурсу «Смачно. FOOD» – команда «FoodSpace».
Журі не могло не відзначити за організацію подякою Ігоря Радька, без якого цей кулінарний захід не
відбувся б.
Присутні на конкурсі вдячні учасникам за новий
гастрономічний досвід! Тож, кожній команді – зірку
Мішлен від викладачів кафедри готельно-ресторанної справи!
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У європейському тренді
Питання забезпечення якості вищої освіти зараз є світовим та, зокрема, європейським трендом. Для України також є дуже
важливим розбудовувати свою систему забезпечення якості вищої освіти, й одним із основних кроків у цьому напрямі є
абсолютно новий підхід до акредитації освітніх програм вишів.

П

ро це йшлося в межах однієї з дискусій міжнародної конференції «Розбудова системи забезпечення якості вищої освіти в Україні», що
відбулася 11 червня 2019 року в Києві.
«Торік на Конференції міністрів освіти країн-членів
підписантів Болонського процесу ключовим словом
було довіра. До отриманих ступенів, наукових результатів, публікацій, якості підготовки випускника, викладацької діяльності тощо. Але це довіра, що базується
на якості. В європейському просторі вищої освіти питання якості зараз на першому місці. Й для нас воно
є не менш важливим», – зазначив заступник міністра
освіти і науки Юрій Рашкевич.
В Україні головна роль із побудови системи забезпечення якості вищої освіти належить Національному
агентству з забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), роботу якого вдалося перезапустити на початку
цього року. Агентство вже зробило кілька знакових
кроків, зокрема запропонувало абсолютно новий підхід до акредитації освітніх програм вишів. Відповідне
Положення вже пройшло громадське обговорення і
наразі перебуває на етапі затвердження.
У своєму виступі голова НАЗЯВО Сергій Квіт детально зупинився на питаннях якості вищої освіти й акредитації освітніх програм у закладах вищої освіти:
«Шановні колеги! Нам варто з’ясувати, за яких умов
українська вища освіта стане якісною і конкуренто
здатною на міжнародній арені. Чи є вона такою зараз?
Тобто чи задоволені ми з вами теперішнім станом

справ? Якщо відкинемо «великих слів велику силу», то
маємо чесно визнати: ні, не задоволені. Отже, з якими
викликами ми стикаємося сьогодні?
По-перше, концепція вищої освіти як соціального
проекту в Україні домінує над концепцією якості.
Якщо до ЗВО вступає близько 80% випускників шкіл,
годі очікувати належної якості від пропонованих освітніх послуг. Звернімо увагу, що ця пропозиція значно
перевищує попит, а в обрахунку загальної кількості
різноманітних ЗВО та їхніх філій, що у свою чергу також виступають окремими освітніми закладами, між
експертами навіть немає згоди. Наявність певного
диплому не завжди свідчить про відповідну кваліфікованість випускника ЗВО, що вже відбивається практично на всіх сферах професійного і суспільного життя
держави.
По-друге, політична турбулентність, зокрема як
наслідок недоосвіченості українського суспільства
та його політичної репрезентації. Часто важливі рішення в освіті приймаються не на підставі професійної
експертизи, застосування відповідного міжнародного
досвіду та визначеної політики (у розумінні policy), а
згідно з (пост)радянськими стереотипами, поверховими суб’єктивними судженнями чи звичайною політичною доцільністю.
По-третє, фундаментальний брак коштів. Не зважаючи на те, що освітня галузь фінансується на рівні
близько 6% ВВП, що співставно з провідними за рівнем
системи освіти країнами світу, Україна має порівняно
Сергій Квіт (ліворуч) і Ю. Рашкевич (праворуч)
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невеликий ВВП, тому не може виступати реальним
конкурентом. Те саме стосується загрозливо мізерного фінансування наукових досліджень.
По-четверте, руйнівні наслідки браку коштів посилюються повільною імплементацією Закону «Про
вищу освіту» в частині запровадження фінансової
автономії, або ж, іншими словами, зміни економіки
вищої освіти. Мова йде про перехід від державного
замовлення до базового фінансування на підставі
об’єктивних критеріїв якості, з усіма супутніми наслідками передачі в руки ЗВО необхідних фінансових
важелів для власного розвитку. Також про розширення
державно-приватного партнерства.
Повна академічна автономія, якої домоглися українські університети, лише тоді дасть свої позитивні
наслідки, коли її можна буде капіталізувати за
принципом: «хто добре працює, той добре живе». Відповідно мають фінансуватися найкращі університети
та освітні програми, що усвідомлюють власні місію і
цінності, розвивають унікальну внутрішню культуру, у
т.ч. стосовно забезпечення академічної якості.
Сьогодні ми ведемо мову про лише один сегмент
реформування української вищої освіти, пов’язаний
з очікуваннями від Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Ми почали працювати з
останніх днів лютого 2019 року. Слід розуміти, що ця
політика якості буде успішною лише в контексті піднесення національної економіки та успіху інших ключових реформ, таких, як децентралізація, «Нова україн-

Учасники конференції

ська школа», декомунізація, подальша євроінтеграція
України.
Від імені Національного агентства я хочу підкреслити, що головна ідея, яку б ми хотіли поширити – це
взаємна повага і довіра. Без довіри не відбуваються
ніякі великі перетворення. Так само, лише на довірі
можна будувати нову систему акредитації та забезпечення якості вищої освіти.
Національне агентство активно працює над розробленням нової нормативної бази. Нами був підготовлений ряд документів, серед яких концептуально
найбільш важливий – це Положення «Про акредитацію освітніх програм». Адже свою акредитаційну діяльність ми починаємо з освітніх програм, потім
переходимо до спецрад по захисту дисертацій, далі
інституційна акредитація ЗВО і нарешті – акредитація
незалежних акредитаційних агентств.
Одним із підтверджень того, що нові підходи до
акредитації в нашій державі суголосні сучасній західноєвропейській практиці є те, що Національним агентством затверджений список зарубіжних агентств, які
належать до Європейського реєстру із забезпечення
якості вищої освіти (EQAR), висновки яких визнаватимуться в Україні. Тобто вітчизняні ЗВО можуть звертатися по акредитацію як до Національного агентства,
так і до будь-якої іншої зарубіжної установи зі згаданого переліку.
Отже, акредитація освітніх програм не обмежується
лише перевіркою відповідності ліцензійним умовам
і стандартам вищої освіти. Життя не стоїть на місці:
освітня програма може розвиватися й тому дещо
змінюватися порівняно зі своїм первісним виглядом.
Також освітні програми в межах тих самих стандартів
(якщо вони вже існують), можуть відрізнятися між собою відповідно в різних ЗВО. Ми заохочуємо ініціативу
і конкуренцію, що спираються на принципи університетської автономії.
Іншими словами, акредитація освітніх програм – це
не огляд різноманітних довідок чи перевірка наявних
документів, так само, це не контроль залишкових

Збігнєв Марчіняк

знань студентів. Оскільки акредитація безпосередньо
пов’язана із забезпеченням якості навчання і викладання, Національне агентство під час проведення
акредитації має з’ясувати здатність університету забезпечувати якісний освітній процес.
Тому робота самої експертної комісії матиме, згідно
із соціологічною термінологією, переважно якісний характер. Члени цієї комісії зустрічатимуться з управлінцями, викладачами і здобувачами вищої освіти певної
освітньої програми, щоб зрозуміти, наскільки усвідомлено вони включені в організацію освітнього процесу
і наскільки освітня програма відповідає критеріям,
представленим у Положенні «Про акредитацію…».
Кількісна частина буде представлена у звіті самооцінювання, що частково буде пов’язаний із ліцензійними
умовами. Новий процес акредитації відбуватиметься
без жодних паперів, лише онлайн. Всі необхідні нормативні документи, рекомендації та інструкції будуть
розміщені у вільному доступі на нашому вебсайті.
Національне агентство відкрите до спілкування і побажань ЗВО. При потребі ми будемо розширювати глосарій, створювати додаткові роз’яснення.
Важливо, що при акредитації освітньої програми
також будуть присутні якісь інституційні елементи.
Зокрема, це стосується системи внутрішнього забезпечення якості. Зовсім не страшно, якщо заклад вищої
освіти ще не має якихось внутрішніх документів чи не
запустив певні процедури, передбачені Положенням
«Про акредитацію…». Згадані мною критерії акредитації є достатньо широкими. В їхніх рамках ЗВО можуть
надавати будь-які аргументи на свою користь, у т.ч.
документального характеру, згідно з тими ж принципами університетської автономії.
Головне, щоб ЗВО реагували на зауваження, вели
діалог із експертами Національного агентства. Ми бачимо своє завдання в тому, щоб допомагати університетам в їхньому якісному зростанні, надавати консалтингові послуги, мати постійну плідну співпрацю. Ще
раз повторюся, що довіра, добра воля і співпраця – ось
наші засадничі принципи. Лише на підставі довіри ми
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зможемо віднайти сучасний український університет,
примножуючи довіру до вітчизняної вищої освіти від
інших стейкхолдерів, передусім абітурієнтів і працедавців. Ми це будемо робити також через інструмент
університетських рейтингів, що працюватимуть на
основі прозорих і вимірюваних критеріїв. Вже оголошені відкриті конкурси на створення пулу експертів
і відбору кандидатів до галузевих експертних рад.
Практично готова нормативна база для діяльності Національного агентства в частині різноманітних апеляцій, оскарження рішень, у т.ч. спеціалізованих вчених
рад і в частині дотримання академічної доброчесності.
Нам допомагають вітчизняні та іноземні експерти.
Інтернаціоналізація, інтеграція Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти до відповідних міжнародних структур, у першу чергу до ENQA та
включення до EQAR, є частиною нашої політики.
Підсумовуючи скажу, що нова концепція забезпечення якості української вищої освіти може виглядати новою лише у парадигмі самоізоляції нашої
держави. Адже ми живемо у глобальному світі. Тому
маємо відповідати сучасним західним підходам. В
українському контексті Національне агентство пропонує лише зміну наголосів і процедур на користь дебюрократизації та здорового глузду.
Сподіваюся, це слушний час для імплементації
відповідних норм важливих і прогресивних Законів
України «Про вищу освіту» (2014) та «Про освіту» (2017)».
До дискусії також долучилися голова Національної
ради науки та вищої освіти Республіки Польща, держ
секретар Міністерства науки і вищої освіти в 2009-2012
роках Збігнєв Марчіняк та експерт Британської Ради,
міністр освіти Великої Британії в 2002-2004 роках
Чарльз Кларк.

За матеріалами прес-служби МОН
і порталу громадських експертів «Освітня політика»

...

ПРОМІНЬ

Створюємо нові екскурсійні та
освітні маршрути
Наталія Науменко

професор кафедри іноземних мов
професійного спрямування

К

иїв – настільки давнє місто, стільки всього перебачило на своєму віку, що його мало чим можна
здивувати в день народження. Тим паче – у 1537-й.
І багато було сказано тостів. І багато було написано віршових і прозових творів. І багато було створено живописних, театральних і кінематографічних полотен. Але – так
буде завше: багато сказано, але не сказано – ще більше.
Однак сьогодні нове слово про Київ звучить дедалі
сильніше – крім того, що за новими законами у місті побільшало вулиць, названих іменами знаних митців, які
зробили свій внесок у створення сучасного образу Києва,
нині свій 50-річний ювілей святкує Дніпровський район.
Із цієї нагоди 30 травня 2019 року вкотре поспіль засідали постійні учасники літературної студії «Сузір’я».
Місце дії – Бібліотека для дітей імені Павла Усенка. Професор кафедри іноземних мов професійного спрямування нашого університету Наталія Науменко провела уже
другу, після 2018 року, віртуальну екскурсію вулицями
свого рідного району, перетворивши її на важливий
профорієнтаційний захід.
Дніпровський район, за даними екологів, – один із
найчистіших у столиці. Саме тому, що у ньому немає
великих промислових підприємств. І навіть попри наявність великих транспортних магістралей – проспектів Соборності, Броварського, Юрія Гагаріна та інших,
– «легені» району, його славнозвісні парки Перемоги,
Попудренка, Малишка, Кіото роблять свою справу. І ще
це – місце сили. В одному з затишних, екологічно чистих
куточків Дніпровського району – де, за переказами, було
язичницьке святилище на Вовчій горі, – сьогодні відчутна потужна позитивна енергетика, яку, вірогідно, випромінює натурфілософська лірика Андрія Малишка. Адже
у його силовому полі можуть перебувати лише справжні
поети.
Саме життя-буття літераторів – мешканців Дніпровського району стало предметом обговорення. Виявляється, що на вулиці Івана Миколайчука, де розташована
Бібліотека імені Павла Усенка, жили двоє унікальних
у своєму роді поетів – есперантистка Надія Андріанова-Гордієнко, перу якої належать переклади українських
шедеврів на мову-витвір доктора Людвіга Заменгофа, і
тонкий лірик Костянтин Дрок. Це з його ранньої збірки
свого часу іронізував Андрій Малишко: «поет закохується, через кілька сторінок розкохується та закохується в
іншу». Та робив це не поет, а ліричний герой, тому таку
непостійність можна пробачити авторові.
По сусідству, на вулиці Павла Тичини, жив свого
часу Володимир Митрофанов. Завдяки його творчим
зусиллям українською мовою заговорили персонажі
англо-американської літератури – Марка Твена, Ернеста
Хемінгуея, Майна Ріда, Гаррієт Бічер-Стоу, Джеймса
Баррі (останньому належить казкова повість про Пітера
Пена).
Вулиця Ентузіастів прикрасилася іменем Лариси
Письменної – сучасної нашої казкарки, яка вміла доцільно та з пошаною до фольклорних першотворів обігравати
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образи чарівних речей. Зокрема – шапки-невидимки, про
володіння якою мріє не одне покоління дітей. Кожне – зі
своєю мотивацією: то відмінникам у зошити підглядати,
то до кінотеатру безоплатно проскочити, то «зайцем» у
космос злітати чи бодай на дно морське спуститися…
На Русанівській набережній вглядається у далину
бюст Миколи Гоголя: чи трапиться йому «редкая птица»,
яка долетить до середини Дніпра? Одна таки долетіла, і
їй теж поставлено пам’ятник на скелі біля мосту Патона.
А от атмосфера легкого гоголівського гумору не лише
передалася Русанівці (колись у дитинстві думалося, що
вона так називається, бо тут водяться русалки), а й цілком вірогідно надихала на нові твори нашого сучасника
– Андрія Крижанівського. Автора книжок «Пережитки
майбутнього», «Бабця з Копенгагена», «Хто спалив Карфаген?», а крім цього – гуморесок про письменницьку
працю.
«Є радість творчості, її натхнення й чар», – писав колись Ігор Качуровський, чиїм іменем з 2016 року названо
провулок ближче до житлового масиву Червоний хутір.
Що й не кажи, а викладачі загальноосвітніх кафедр
нашого університету, саме завдяки почуттю радості,
уміють створити такий екскурсійний маршрут, який не
просто відрізнятиметься від традиційних «Київ-Поділ»,
«Святині Києва», «Київ спортивний» і подібні. Він включатиме такі таємничі куточки, де навряд ступала нога
навіть корінного киянина, і розповідатиме про людей, які
у них мешкали.
Дивно, але більшість учасників засідання, за їхніми
власними зізнаннями, не знали не лише про своїх іменитих сусідів, а й про діяльність настільки потужного
освітнього осередку, яким є НУХТ. Профілізовані школи
Дніпровського району, як правило, готують вступників
до КНУ імені Тараса Шевченка, НТУУ «Київський політехнічний інститут», НАУ… Тим більш приємно було ознайомити присутніх із особливостями навчання в «Харчовому» університеті, головні серед яких: високоякісна освіта
та міжнародне визнання диплома; поглиблене вивчення
іноземних мов та здобуття другої вищої освіти; сучасна
матеріально-технічна база для лабораторних занять та
наукових досліджень; можливість власноруч створити
нові харчові продукти, обладнання для їх виробництва
та отримати патенти України на винахід; опанування
основних принципів складання раціонів здорового, дієтичного та профілактичного харчування; участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях з питань технологій, якості та безпеки харчових продуктів; постійна
співпраця та ділові контакти з потенційними роботодавцями; працевлаштування на провідних підприємствах,
фірмах та організаціях харчової та фармацевтичної
промисловості…
Цю інформацію сприйняли з настільки великим інтересом, що можна сподіватися, що випускники середніх
шкіл Дніпровського району таки поповнять лави вступників до Національного університету харчових технологій. «І ми зробимо те, чого ніхто не робив!»
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ПРОМІНЬ

Ч

Мандри Черкащиною

и торкались ви сліду від лапки песика, якому
6 тисяч років? А відбитку руки, якому 6,5 тисяч років? А ми 8 червня це зробили!
Викладачі університету, завдяки профспілці
співробітників НУХТ, побували у чергових мандрах,
цього разу – Черкащиною. Перша зупинка – село
Легедзино з багатющим музеєм трипільської
цивілізації. Музей дуже демократичний – можна
торкнутись деяких експонатів, а екскурсоводи – це
археологи, які, власне, ці експонати «добули».
Їздимо «закордоннями» за враженнями – а тут,
майже під боком – та таке! Протоміста, яким більше років, ніж єгипетським пірамідам й площа яких
сягала до 500 га, а населення – до 20 тисяч осіб! Жи-

телі цих поселень через кожні 50-70 років «змінювали адресу» через виснаження ґрунту. Покидаючи
старе житло, трипільці розбирали піч і спалювали
свої будинки.
Неймовірні вироби з чотиришарової необпаленої
глини (з половою, кізяками, устючками). Із зображеннями комет (!), свастики, летючих псів-охоронців полів, драбинок, які із землі ведуть у небеса…
До речі, зображень котиків на жодному з виробів
– нема. Бо коти тоді ще не встигли одомашнитись.
Горщики стародавніх трипільців складені із десятків черепків, кожний із яких дбайливо пронумерований археологами, з датою розкопок.
Фарботерка для отримання вохри, горщики з
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Наталія Бублієнко

доцент кафедри екологічної
безпеки та охорони праці

майстерно виконаними отворами для мотузки, щоб
їх переносити, поїлочка для трипільської малечі.
Чималенькі гачки для риби й гарпуни доводять
те, що рибка була путяща. А ще – прекрасні жіночі
ритуальні фігурки в оточенні підлеглих – чоловіків.
А потім поїхали далі – до Буцького каньйону на
річці Гірський Тікич. І тут у дорозі – несподівана
супер-негода. Але що таке злива, блискавки, грім,
град, багнюка по кісточки і ковзанки по граніту для
затятих мандрівників-екстремалів-НУХТівців? Та –
ніщо! Тому і маємо ці фото неймовірних краєвидів
каньйону!
Дякуємо нашій профспілці за неймовірну подорож і з нетерпінням очікуватимемо на наступні!

ВIТАЄМО!

Настало спекотне літо. І у перший його місяць свої ювілеї відзначають:

Анатолій Петрович Ладанюк, професор кафедри автоматизації та комп’ютерних
технологій систем управління
Оксана Михайлівна Валевська, секретар-друкарка ректорату
Тетяна Іванівна Іщенко, доцент кафедри готельно-ресторанної справи
Наталія Анатоліївна Ковтун, прибиральниця Студентського містечка
Тетяна Миколаївна Германчук, прибиральниця господарського відділу

Наталя Миколаївна Арсенюк, старший лаборант кафедри технології жирів, хімічних
технологій харчових добавок та косметичних засобів

Колектив НУХТ щиро вітає ювілярів і бажає
міцного здоров’я, безхмарого мирного неба,
злагоди у душах і родинах, наснаги на довгі роки,
успіхів у всіх починаннях й усіляких гараздів!

Спогади
Як проректор НУХТ разом із
Президентом України у футбол грали…

Н

аш університет славиться не лише високим рівнем
освітніх послуг і видатними науковими здобутками, ми пишаємося й своїми випускниками і традиціями. А ще добрими друзями, серед яких чимало людей
відомих і видатних.
Якось проректору нашого університету з соціально-побутових питань Віктору Сташейку випала нагода
взяти участь у незвичайному футбольному матчі, де легендарна команда «Динамо» зразка 1986 року зустрілася
із «Друзями Динамо», які під своїми прапорами зібрали
багато відомих особистостей із різних сфер діяльності
– освіти, шоу-бізнесу, політики. Матч був присвячений
30-річчю завоювання командою «Динамо» (Київ) престижного трофею – Кубка володарів Кубків УЄФА.
Наш проректор увійшов до складу «Друзів Динамо» за
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особистим запрошенням випускника НУХТ Григорія Суркіса. А ще серед гравців цієї команди були нинішній Президент України Володимир Зеленський, міністр молоді та
спорту Ігор Жданов, шоумени Петро Мага та Міка Фаталов, журналісти Дмитро Гордон, Савік Шустер і Валентин
Щербачов, співак Віктор Павлик, президент клініки «Борис» Михайло Радуцький, політик Андрій Кожем’якін, генеральний директор торговельної мережі «Arber» Вадим
Золотаревский, співзасновник компанії «КЛО» В’ячеслав
Стешенко, гендиректор компанії «UDP» Валерій Кодецький, президент Фан-клубу «Динамо» Сергій Михайленко
та інші. Наставники команди – Володимир Мунтян та
Андрій Біба.
Команда «Динамо-86» вийшла на матч у складі: Віктора Чанова, Володимира Безсонова, Олега Кузнєцова, Ана-
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толія Дем’яненка, Василя Раца, Олексія Михайличенка,
Павла Яковенка, Івана Яремчука, Олександра Заварова,
Вадима Євтушенка, а також Леоніда Буряка, Геннадія
Литовченка, Володимира Горілого, Сергія Процюка, Сергія
Шматоваленка, які також виступали за «Динамо», але в
інший часовий проміжок. Тренери – Олег Блохін і Володимир Веремєєв.
Матч обслуговувала колишній арбітр ФІФА Ірина Дідич.
І хоч «Друзі Динамо» поступилися з рахунком 4:2 (професіонали є професіонали!) трофей «Слави поколінь» (точну
копію Кубка володарів Кубків європейських країн, який
«Динамо» виграло 30 років тому) і їм вдалося потримати у
руках. А потім всі разом вшанували пам’ять легендарного тренера динамівців Валерія Лобановського, поклавши
квіти до його монументу.
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