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ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ

НУХТ . ПРОМIНЬ

1 березня відбулося планове засідання вченої ради університету. Заступник голови ради, перший проректор Володимир Яровий розпочав його зі сумної звістки – пішла з
життя член ради, завідувач кафедри маркетингу, професор
Олена Сологуб. Члени вченої ради вшанували пам’ять колеги хвилиною мовчання. Та життя не стоїть на місці, й вчена
рада продовжила роботу. Спочатку привітали членів вченої
ради, що відсвяткували дні народження між засіданнями,
а далі перейшли до розгляду питань порядку денного.
Серед кадрових питань розглянули присвоєння вченого
звання доцента по кафедрі економіки і права Юлії Труш.
Представила кандидатку вчений секретар Наталія Ткачук.
У підтримку кандидатки висловилися Володимир Яровий
і завідувач кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Володимир Ковбаса. До складу лічильної
комісії обрали завідувача кафедри ділової іноземної мови
та міжнародної комунікації Галину Чередниченко та голів
студрад – Навчально-наукового інституту харчових технологій Олександра Висоцького і Навчально-наукового інституту економіки і управління Катерину Євграфову. Також
серед кадрових питань розглянули клопотання Інституту
технічної теплофізики НАН України щодо підтримки кандидатури директора Інституту Юрія Снєжкіна на обрання
дійсним членом НАН України по відділенню фізико-технічних проблем енергетики НАН України за спеціальністю
«Промислова теплоенергетика, тепломасообмін» та кандидатури старшого наукового співробітника Олександра
Ободовича для обрання член-кореспондентом НАН України
за спеціальністю «Екологія енергетики». Представив кандидатури проректор з наукової роботи Олександр Шевченко. У підтримку цих знаних науковців виступили проректор
з навчально-виробничої діяльності та розвитку Олександр
Бессараб, професор кафедри теплоенергетики і холодильної техніки Микола Прядко, завідувач кафедри технологічного обладнання та комп’ютерних технологій проектування
Валерій Мирончук, професор кафедри харчової хімії Сергій
Шульга. Вчена рада відкритим голосуванням одностайно
підтримала колег.
Далі ґрунтовний аналіз підсумків зимової екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального року представив начальник
Навчально-методичного управління Валерій Виговський.
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Також він прокоментував роботу Екзаменаційних комісій
по захисту кваліфікаційних робіт. До обговорення долучилися перший проректор Володимир Яровий, проректор з
науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва,
професор Сергій Шульга.
Звіт стипендіатів Кабінету Міністрів України за період з
вересня 2017 по лютий 2018 року представив голова Ради
молодих вчених НУХТ Олексій Губеня. Нагадаємо, що в
університеті троє молодих науковців отримують стипендії КМУ – доцент кафедри технології м’яса і м’ясних
продуктів Олег Галенко, асистент кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів Ірина Соколовська
і асистент кафедри біотехнології і мікробіології Христина
Берегова. Заслухавши звіт та задавши питання присутнім
на засіданні стипендіатам, вчена рада прийняла рішення
про продовження терміну виплати їм урядової стипендії.
Щодо результатів проведення дистанційного навчання
студентів денної і заочної форми навчання доповіла начальник відділу дистанційного навчання Оксана Петруша.
Вона детально проаналізувала активність у виконанні
завдань студентами по курсах і факультетах/інститутах,
надала статистичні дані щодо кількості студентів, що
успішно склали сесію, що мають заборгованості й що
були відраховані. Також доповідач акцентувала увагу на
напрямах подальшого розвитку технологій дистанційного
навчання в НУХТ. У обговоренні взяли участь Володимир
Яровий, вчений секретар Наталія Ткачук, професор Сергій
Шульга, завідувачі кафедр – автоматизації та інтелектуа
льних систем керування Анатолій Ладанюк і туристичного
та готельного бізнесу Дарія Басюк. Враховуючи успішний
досвід застосування дистанційного навчання, вчена рада
схвалила пропозицію продовжити практику його використання і у наступному навчальному році.
Перший проректор Володимир Яровий доповів з кількох
питань – щодо акредитації освітніх програм підготовки
здобувачів вищої освіти в університеті і, зокрема освітнього ступеня «магістр», про перелік положень для реалізації
внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності в університеті, а також представив на розгляд оновлене Положення про Науково-методичну раду і склад Науково-методичної ради та Положення про Центр моніторингу

якості та координації освітньої діяльності університету.
Почуте спонукало до виступів завідувачів кафедр – технології хлібопекарських і кондитерських виробів Володимира
Ковбасу, машин і апаратів харчових та фармацевтичних
виробництв Олександра Гавву, професорів Миколу Прядка
і Сергія Шульгу, директора Навчально-наукового інституту
економіки і управління Олега Шеремета, начальника Навчально-методичного управління Валерія Виговського.
Серед поточних питань вчена рада заслухала два. Пропозиції щодо організації навчального процесу для малочисельних груп аспірантів при викладанні окремих дисциплін
у вигляді індивідуальних занять і норм часу такої роботи
науково-педагогічних працівників у ІІ семестрі поточного
навчального року внесла проректор Лариса Арсеньєва. До
жвавого обговорення цього питання долучилися Володимир Яровий, Валерій Виговський, Олександр Гавва, завідувачі кафедр – технології зберігання і переробки зерна Олег
Шаповаленко і біотехнології і мікробіології Тетяна Пирог,
в.о. завідувача кафедри маркетингу Світлана Розумей.
Проректор Олександр Шевченко нагадав про нові вимоги
до отримання вченого звання – надання сертифікату, що
підтверджує рівень володіння іноземною мовою не нижче
рівня В2, та участь у міжнародних конференціях, що має
бути підтверджена сертифікатом і збірником тез. Проректор повідомив, що науковою частиною університету був
розроблений рекомендований перелік провайдерів, які
здійснюють тестування на знання іноземних мов і видають
відповідні сертифікати. Цей перелік наданий всім структурним підрозділам університету.
Наприкінці голова лічильної комісії Галина Чередниченко оприлюднила результати таємного голосування
щодо присвоєння вченого звання доцента Юлії Труш. Всі
присутні на засіданні члени вченої ради проголосували за
присвоєння звання доцента кандидатці, з чим і привітали її
оплесками.
На завершення засідання Володимир Яровий від чоловічої частини вченої ради привітав жінок із 8 Березня й побажав міцного здоров’я, наснаги, творчих успіхів і усіляких
гараздів.

ЕНЕРГО
ПОТЕНЦІАЛ

Як здійснити комплексну термомодернізацію університету за кошти ЕСКО-інвестора (Energy Service Company,
компанія з надання енергетичних послуг) мали нагоду дізнатися учасники семінару «Енергосервіс у бюджетній сфері України: успіхи 2016-2017, перспективи 2018. Потенціал залучення ЕСКО для підвищення енергоефективності вищих
навчальних закладів», який на базі нашого університету
провели Міністерство освіти і науки України та Державне
агентство з енергоефективності та енергозбереження
України. Спікерами заходу виступили: заступник міністра
освіти та науки України Роман Греба, голова Держенергоефективності Сергій Савчук, радник голови Держенерго
ефективності Олексій Корчміт.

Переваги енергосервісу для підвищення енергоефективності бюджетних установ презентував голова Держ
енергоефективності Сергій Савчук. «Цінність ЕСКО полягає
у тому, що енергоефективні заходи в школах, дитячих
садках, лікарнях та інших закладах впроваджуються саме
інвесторами. Вкладені кошти компанії повертають виключно за рахунок зекономлених бюджетною установою витрат
на комунальні послуги та енергоносії», - пояснив С.Савчук.
У 2015-2016 р. за ініціативи Держенергоефективності
запроваджена законодавча база для роботи енергосервісного механізму. Вже у 2016 р. були укладені перші 20
ЕСКО-договорів на суму 18 млн. гривень. Фактично 20 млн.
грн. не були витрачені з бюджету. Це кошти інвесторів.
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потрібно скачати на сайті Держагенства і оприлюднити на
сайті ОДА;
- якщо ЕСКО-інвестора зацікавить запит, він безкоштовно складає план модернізації закладу, де вказує що саме
потрібно змінити, кошторис ремонтних робіт, а також закладає гарантовану економію закладу у відсотках;
- впровадження ЕСКО-договору проходить на тендерній
основі через систему Prozorro, де інвестор має запропонувати найбільшу економію ресурсів і найкоротший термін
виконання робіт.
Покращення енергоефективності будівель допоможе
вишам зекономити на опалені, використовуючи до 60%
менше газу або вугілля. При цьому температура у закладі

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗМІ ВІД О. БЕССАРАБА
Зокрема, Роман Греба зазначив, що співпраця закладів
вищої освіти та енергосервісних компаній дає можливості
для прискореної термомодернізації, але вона має багато
нюансів, зокрема і правових. Заступник Міністра додав,
що МОН зі свого боку не створюватиме перепон для такого
партнерства.
«Наразі в управлінні МОН знаходиться більше 2,5 тис.
навчальних корпусів, а також більше 1 тис. гуртожитків.
Загальна площа цих будівель складає близько 13 млн. мет
рів кв. Для покращення енергоефективності цих закладів
ви можете залучити кошти ЕСКО-інвесторів. Це реальна додаткова можливість модернізації вишів», - пояснив Роман
Греба.
Крім того, Роман Греба зазначив, що зараз МОН уже проводить роботи з енергоефективності у 7 вишах. Наступним
кроком стане визначення ще кількох університетів для
проведення ремонтних робіт. Відповідний конкурс буде
оголошений найближчим часом, але він матиме фінансові
обмеження щодо інвестування. Орієнтовна кількість університетів, які отримають гроші на модернізацію - до 15.

У 2017 р. з’явилася можливість проведення тендерів
на ЕСКО-послуги через систему публічних закупівель
ProZorro. Такий крок у рази пришвидшив розвиток цього
ринку.
На сьогодні через систему ProZorro у 23 містах оголошені 326 ЕСКО-тендерів на впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах. Із них 156 аукціонів
вже завершені та укладений 21 ЕСКО-договір.
		 Про особливості укладання ЕСКО-договорів детально
розповів радник голови Держенергоефективності Олексій
Корчміт, зауваживши важливий факт, який є вигідним
для замовника: «Ефективність впровадження енергосервісного договору полягає у тому, щоб інвестор на тендері
запропонував найбільшу економію енергоресурсів і найкоротший термін ЕСКО-договору».
Умовно механізм створення енергоконтракту полягає у
декількох кроках:
- заклад має самостійно скласти характеристику потенційного об’єкту для модернізації, зазначивши основну
інформацію щодо енергоспоживання будівлі у анкеті, яку

буде комфортною для студентів і викладачів.
Практичний досвід впровадження енергоефективних
заходів за ЕСКО-механізмом представили фахівці компаній
«КиївЕСКО», «ДТЕК ЕСКО», «Український енергетичний траст»,
«ЕСКО ЮА». Деякі з них вже реалізовуватимуть ЕСКО-проекти, які пройшли відбір через систему ProZorro.
Серед успішних прикладів – реалізація двох ЕСКО-проектів
у Миргородському районі Полтавщини. У двох навчальних
закладах встановлене нове котельне обладнання. Економія газу склала 63%, а коштів – майже 1,4 млн. гривень.
Участь у семінарі взяли керівники та представники вищих навчальних закладів, бюджетних установ, компаній,
задіяних у сфері енергосервісу, енергоефективності та
теплоізоляції, енергоаудиторів, енергоменеджерів, ЗМІ. До
активного обговорення долучилися й фахівці нашої кафед
ри теплоенергетики і холодильної техніки.
Представників ЗМІ зацікавили заходи з енергозаощадження, які впроваджує наш університет. На їх питання
вичерпно відповів проректор з навчально-виробничої дія
льності та розвитку Олександр Бессараб.
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ПІДСУМКИ ЗИМОВОЇ СЕСІЇ
1 березня на засіданні вченої ради університету начальник Навчально-методичного управління Валерій Виговський доповів щодо результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального року.
Станом на 1 січня 2018 року контингент студентів складав 6681 особу денної форми навчання та 2550 осіб заочної форми навчання. У сесії
взяли участь 6168 студентів денної форми і 847 студентів-заочників. У цілому абсолютна успішність за денною формою навчання склала
95,82%, а якісний показник – 27,2%.
Детальний аналіз результатів сесії представлений на діаграмах, наведених нижче.
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НА ПРИНЦИПАХ
СУЧАСНОСТІ
Колектив нашого навчального закладу робить все
можливе для підвищення якості навчання та конкурентноздатності на ринку освітянських послуг. Одним
із напрямів розвитку університету стало повномасштабне використання дистанційної форми навчання.
Протягом останніх трьох навчальних років другий
семестр у студентів денної форми навчання розпочинається шістьма тижнями дистанційного навчання. І
з 2017-2018 н.р. в університеті на зміну заочній формі
навчання прийшла заочна/дистанційна форма.
Дистанційні технології навчання можна розглядати як природний етап еволюції системи освіти. Ще
наприкінці XVIII століття у Європі, з появою регулярного і доступного поштового зв’язку, виникло «кореспондентське навчання». Учні поштою отримували
навчальні матеріали, листувалися з педагогами і
здавали іспити довіреній особі або у вигляді наукової роботи. Початок XX століття характеризувався
бурхливим технологічним зростанням, наявністю
телеграфу і телефону. Але достовірних фактів про їх
використання в навчанні немає. У той же час триває
епоха «кореспондентського навчання», безліч ВНЗ у
всьому світі вели і ведуть його до сих пір.
Поява радіо і телебачення внесла зміни в дистанційні методи навчання. Це був значний прорив,
аудиторія навчання зросла в сотні разів. Починаючи
з 50-х років з’явилися навчальні телепередачі. Однак
у телебачення і радіо був істотний недолік - в учня не
було можливості отримати зворотній зв’язок.
У 1969 році у Великобританії був відкритий перший
в світі університет дистанційної освіти - Відкритий
Університет Великобританії, він був названий так, щоб
показати його доступність за рахунок невисокої ціни
і відсутності необхідності часто відвідувати аудиторні заняття. Інші відомі університети з програмами
дистанційного навчання за кордоном: University of
South Africa (1946), FernUniversität in Hagen (Німеччина, 1974), Національний технологічний університет
(США, 1984), Відкритий університет Хаген (Німеччина),
INTEC-коледж Кейптауна (ПАР), Іспанський національний університет дистанційного навчання, Відкрита
школа бізнесу Британського відкритого університету,
Австралійська територіальна інформаційна мережа.
У кінці 1980-х доступність персональних комп’ютерів дала нову надію, пов’язану зі спрощенням і
автоматизацією навчання. Комп’ютерні навчальні
програми з’явилися на перших комп’ютерах у вигляді
різних ігор. У 1988 був реалізований радянсько-американський проект «Шкільна електронна пошта».
Нині ж доступність комп’ютерів та Інтернету
роблять поширення дистанційного навчання ще
простішим і швидшим. За даними порталу BFM.RU
рівень технічного вдосконалення людства буде прискорюватися за законом експоненти, який покладено
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в основу теорії технологічної сингулярності. Американський вчений-футуролог Томас Фрей зробив
прогноз, що у 2030 році професія викладача взагалі
може зникнути. Завдяки впровадженню в 2001 році
Массачусетським технологічним інститутом руху
OpenCourseWare, в Інтернеті з’явилася велика кількість дистанційних курсів у вільному доступі. На
сьогодні, за даними сайту РБК daily, вони були завантажені більше 130 млн разів.
Безумовно, прогноз футуролога може викликати у
викладачів тривогу за своє майбутнє. Такі побоювання є природними, але, по теорії маркетингу, тимчасовими!
Перш за все, розроблення та постійне вдосконалення дистанційних курсів забезпечує педагогам
можливість бути доступними різним студентським
аудиторіям на різних континентах. Це дозволить істотно збільшити експорт їх освітніх послуг.
По-друге, тривогу викликає підвищення ймовірності плагіату авторських матеріалів, що завантажуються в Інтернет, як контент дистанційного курсу. З
одного боку, це актуалізує необхідність законодавчого врегулювання законодавства про авторське право.
З іншого, умови стрімкого загострення іноді непорядної конкуренції змушують викладачів не зупинятися
на досягнутому, самовдосконалюватися, випереджати конкурентів і робити нові відкриття.
По-третє, впровадження дистанційних курсів отримує високу оцінку безпосередніх замовників викладацьких послуг - студентів. Адже дистанційні курси
не мають емоцій, суб’єктивного ставлення викладача
до студентів і є дуже прозорими для оцінювання
знань. Платформа Moodle чітко відстежує і фіксує
динаміку навчальної діяльності кожного студента.
Популярні серед студентів і он-лайн консультації,
оскільки дозволяють економити їх час і матеріальні
ресурси.
Як свідчить аналіз результатів проведення дистанційного навчання студентів денної та заочної форм
навчання, така сучасна перспективна форма надання
освітніх послуг, як дистанційне навчання, успішно діє
в нашому університеті.
Цього навчального року студенти стаціонару працювали у дистанційній формі з 15 січня по 23 лютого.
У цей період відбулися заняття з усіх 1514 передбачених навчальними планами дисциплін. Кількість зареєстрованих у дистанційному навчанні викладачів
становила 774 особи (для порівняння – у 2016 р. – 732,
у 2017 р. – 758 осіб), студентів – 5801 особа (у 2016
р. – 6874, у 2017 р. – 6291 особа).
Не працювали у системі дистанційного навчання
52 студенти, що становить близько 0,9% зареєстрованих у системі Moodle студентів денної форми навчання (у 2016 р. – 1,0%, у 2017 р. – 1,7%).

Упродовж періоду дистанційного навчання студенти денної форми опрацьовували теоретичні матеріали, виконували та надсилали на перевірку контрольні
завдання з усіх дисциплін. Найвищу активність у
виконанні завдань продемонстрували студенти І курсу факультету автоматизації і комп’ютерних систем
(АКС) – 85% та ІІІ курсу факультету біотехнології та
екологічного контролю (БТЕК) – 76%. Найвищий рівень
активності серед усіх факультетів (інститутів) виявили студенти факультету БТЕК – 73%.
У цілому по університету активність студентів
першого курсу становила – 59,5% (у 2016 р. – 79,0%,
у 2017 р. – 56,5%).
Якісно створені дистанційні курси спрощують засвоєння відповідних дисциплін і забезпечують індивідуальний характер навчання. Тому наші викладачі
невпинно працюють над їх покращенням. Зокрема,
продовжила удосконалення ЕНКД кафедра харчової
хімії: були розроблені нові відеоматеріали лабораторних робіт. Також зміни у наповненні та представлені
матеріалів відбувалися у нових дисциплінах та у курсах, де змінився викладач.
На заочну/дистанційну форму навчання у 2017 році
були зараховані 287 студентів, із них 169 осіб – на
перший скорочений курс. Успішно склали сесію 76%
студентів. 45 осіб (16%) мають заборгованості та 24
особи (8%) відраховані.
Зауважимо, що для забезпечення навчального
процесу була задіяна 201 ЕНКД.
Під час дистанційного періоду 65% студентів виконали контрольні заходи, 11% здали завдання та тести
через базу Moodle під час сесії, решта мають академічні заборгованості чи відраховані.
Напрямами подальшого розвитку технологій
дистанційного навчання для студентів денної форми
залишаються: організація самостійної роботи студентів; проведення контрольних заходів; удосконалення
електронних навчальних курсів дисциплін.
Серед завдань подальшого розвитку заочної/
дистанційної форми навчання визначені: – удосконалення електронних навчальних курсів дисциплін і
розроблення електронних навчальних курсів дисциплін на другий рік навчання.
Безумовно, створення дистанційних курсів вимагає від викладачів копіткої, але цікавої роботи, пов’язаної із обробленням нових технологій, підготовкою
відповідних матеріалів, налаштуванням курсів під
авторську методику викладання, постійної їх підтримкою і оновленням. Але стрімкі процеси розвитку
інформаційних технологій вже неможливо зупинити.
Сьогодні з другого класу школярі починають вивчати
інформатику, тому через 10 років цьому поколінню
буде недостатньо бачити викладача НУХТ із крейдою
біля дошки...

ПРОМIНЬ . НУХТ
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НУХТ . ПРОМIНЬ

ТАЄМНИЦІ КУЛІНАРНОГО
МИСТЕЦТВА
Однією з форм
організації навчального
процесу на факультеті готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу, вже давно стали майстер-класи від провідних
фахівців-практиків.

Вони долучаються
до процесу формування
професійних компетентностей своїх майбутніх колег і
щедро діляться таємницями
й власним багатим практичним досвідом.

І студенти, і викладачі завжди з нетерпінням чекають
на такі зустрічі, що дають змогу бути в курсі усіх нових
трендів й отримати лайфхаки, як вигідно виділитися з-поміж конкурентів на професійному терені та в бізнесі, тож
наші майбутні ресторатори й отельєри продовжують накопичувати корисні підприємницькі навички на перспективу.
20 березня 2018 року відбувся неймовірний майстер-клас від шеф-кухаря спеціалізованого ресторану
«КазаН ДиваН» Володимира Єманова з елементами молекулярної гастрономії для студентів факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Магістранти
кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції
спеціальності 181 «Харчові технології» (спеціалізації «Технології харчування», «Технології в ресторанному господарстві» і «Технології аюрведичних харчових продуктів»)
і кафедри готельно-ресторанної справи спеціальності 241
«Готельно-ресторанна справа» мали унікальну можливість
ознайомитися з новими науковими підходами до приготування та оформлення страв і кулінарних виробів у закладах
ресторанного господарства.
Майстер-клас викликав у студентів особливий інтерес,
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адже навчальними планами передбачене вивчення дисциплін «Молекулярні технології продукції ресторанного
господарства» та «Інноваційні ресторанні технології».
Володимир Єманов представив до уваги присутніх
технології ресторанної продукції з використанням комбінованих технік і креативною презентацією: закуску з маринованим лососем «Гравлакс», закуску тар-тар із яловичини,
ростбіф Sous Vide з їстівним ґрунтом, салат із качиним філе
Sous Vide, шоколадний фондан із морозивом із зеленого
чаю.
Кожна з приготованих страв – неймовірне поєднання
смаку, аромату і зовнішнього викладу, шедевр модерного кулінарного мистецтва. У центрі уваги шеф-кухаря
була низькотемпературна технологія Sous Vide, копчення
зі Smoking Gun, еспумізація і заморожування з рідким
азотом. Професіонал у своїй справі, шеф-кухар говорив
про необхідне сучасне устаткування для закладів ресторанного господарства, режими низькотемпературного
оброблення за Sous Vide-технологією і його переваги, особ
ливості використання рідкого азоту для заморожування і
оригінальної презентації страв.

Варто зазначити, що Володимир є студентом-магіст
рантом заочної форми навчання спеціальності «Харчові
технології», спеціалізації «Технології в ресторанному господарстві», тому під час майстер-класу ще й жваво обговорювали наукові аспекти, підходи і дискусійні питання
застосування молекулярних технологій, які виникають у
науковців і фахівців.
Володимир Єманов – шеф із великим досвідом, теоретичними знаннями та практичними вміннями, натхненний
і захоплений своєю справою. Талановитий професіонал
розкрив для наших студентів таємниці молекулярної гастрономії, подарував яскраві враження і емоції, а також
дозволив закріпити у найкращій спосіб теоретичні знання
і вміння. Такі майстер-класи, відвідування яких вже стало
традиційним для студентів факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, дозволяють їм отримати
цінні професійні поради від відомих висококваліфікованих
фахівців і ефективно використовувати їх у майбутньому.
Викладачі й студенти щиро вдячні Володимиру Єманову
за майстер-клас і бажають нових творчих і професійних
досягнень!

ПРОМIНЬ . НУХТ

ІННОВАЦІЙНИЙ ФОРМАТ
6-7 березня 2018 року відбулася четверта всесвітня
Twitter-конференція «RSC Twitter Poster Conference 2018»,
організована за сприяння Британського Королівського хімічного товариства (Royal Society of Chemistry - RSC). Захід
демонструє все більшу прихильність фахівців до нового
формату оприлюднення наукових результатів, і набув великої популярності серед науковців-хіміків усього світу.
Під час конференції передбачалася онлайн-публікація
стендових доповідей із науковими дослідженнями в різних галузях хімії від студентів до маститих фахівців. Постер доповіді публікувався у соціальній мережі Twitter із
хештегами «#RSCPoster» та таким, що відповідав секціям
у предметній області в галузі хімії або хімічної технології
(наприклад, #RSCPhys). У випадку міждисциплінарної роботи дозволялося обрати декілька напрямків і відповідних
хештегів.
Протягом Twitter-конференції учасники кожного наукового комітету для кожної предметної області та зацікавлені особи мали змогу через інструменти соціальної мережі
Twitter шукати за хештегом #RSCPoster опубліковані постери, ділитися ними та задавати питання, що цікавлять.

Серед організаторів і комітетів конференції, крім RSC,
відзначилися провідні британські вчені та університети,
зокрема Matt Baker (University of Strathclyde, UK), Edward
Randviir (Manchester Metropolitan University, UK) тощо.
Цього року люди з усього світу мали можливість взяти участь у Twitter-конференції, якою скористалися 1912
учасників, були опубліковані 6 тис. 715 твітів, аудиторія
складала 2 019 127 осіб, і відбулося 10 267 097 загальних показів! Це означає, що конференція мала ще більший успіх,
ніж минулого року, де було 1650 учасників та 6473 твіти.
Участь у цій міжнародній конференції від Національного
університету харчових технологій брали аспірантки кафед
ри хімічних технологій харчових добавок та косметичних
засобів Луїза Зудіна та Надія Гаюк, студентка групи ХТ-4-5
Ярославна Каширіна, старший викладач, к.х.н. Олексій
Муратов, професор, к.х.н. Олег Мірошников під загальним
керівництвом завідувача кафедри, д.х.н. Георгія Сокольського, тим самим вписавши наш університет у міжнародний хімічний науковий простір, де Британське Королівське
хімічне товариство є одним із безперечних лідерів.

Крок у міжнародний хімічний науковий простір
зробили вчені
кафедри хімічних технологій харчових
добавок та
косметичних
засобів

ПРОПОНУЮТЬ
14 березня інформацію щодо наявності відкритих вакансій, можливості стажування та проходження практики
отримали відвідувачі традиційного Ярмарку вакансій
НУХТ, організованого відділом працевлаштування випуск
ників.
З кожним роком все більше компаній беруть участь
у Ярмарку, й палітра галузей, у яких пропонується працевлаштування нашим випускникам і студентам, дедалі
розширюється. Студенти у свою чергу активно користуються нагодою дізнатися про кадрові потреби бізнесу,
поспілкуватися з HR-менеджерами, познайомитись із
критеріями відбору персоналу, подати своє резюме на
відкриті вакансії. У рамках заходу відбулося інтенсивне
і плідне спілкування студентів із представниками понад
сорока компаній різних сфер діяльності – харчової промисловості, IT, фінансів, телебачення, телекомунікацій,
інженерії та проектування тощо.
Цього разу переваги працевлаштування саме у їх компаніях презентували фахівці: «Юкрейн Шугар Компані»,
«Кернел-Трейд», «PepsiCo», «Бель Шостка Україна», «Юрія
Фарм», «Карлсберг», БКК, «Кока-Кола Беверіджиз Україна Лтд», «Сушия», «Манулі Україна Лтд», «Домінос Піцца
Юкрейн», «4ServiceGroup», «Мак Дональдз», «Кредит-ка-

пітал», «Штайнер-Україна», «Небесна Криниця Лтд», «Нестле», «БМЗ Прогрес», «Радовилівмолоко», «УкрСиббанк»,
«Оболонь», «Фора», «Золотий Коровай», «Біотестлаб»,
«МХП», «Intetics Inc», «Сільпо», Золотоніський маслоробний комбінат, «МERX», «Каргілл», «ПриватБанк», «Етнопродукт», «Ашан», «Васильківхлібопродукт», «Коралтревел»,
ПрАТ «Кременчукм’ясо», «Алдея», ТД «Віктер плюс», «Альфа-Банк», Вінницький ОЖК, «Артеріум» та інші. Майбутні
роботодавці залучали увагу відвідувачів цікавими прийомами – «зроби фото, вистави з хештегом та отримай
цукерку», веселими опитуваннями та фото-зоною із безпрограшною можливістю отримати смачні призи.
Усі зацікавлені могли переглянути ґрунтовні презентації компаній у актовій залі та спеціально виділених
аудиторіях. Крім того, на відвідувачів Ярмарку чекали
лекції щодо розвитку кар’єри від «AZBI group» («Особистий
розвиток як запорука успіху у житті та бізнесі»), «Сушия»
(«Зірковий шлях розвитку підприємства»), ВМГО «Молодь
Демократичного Альянсу» («Можливості молоді (навчання, стажування та практика)»), «Манулі Україна Лтд» («Специфіка роботи в промислових продажах. Обладнання та
матеріали») та посольства Франції в Україні про здобуття
вищої освіти у цій країні.
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ЯК ПРИВАБИТИ СТУДЕНТІВ
– РЕЦЕПТ
МОН
Головна мета реформування системи вищої освіти – забезпечення якості освіти. Про це повідомила міністр освіти
і науки України Лілія Гриневич під час виступу на засіданні
розширеної Колегії МОН.
Вона зазначила, що попри значну проблему з фінансуванням, це не єдина і не ключова причина відтоку студентів за кордон.
«Зрозуміло, що нам завжди заважає недофінансування, але коли ми запитуємо про причини, чому ви їдете, то
таких причин стає значно більше. Є такі причини, які зовсім
не стосуються фінансування. Коли ми говоримо про забюрократизованість життя в університетах, про недоброчесність в університетах, і коли ми спостерігаємо ситуацію,
що люди не прагнуть змін, а навпаки законсервувалися в
своєму середовищі, то це не від відсутності грошей, а від
відсутності енергії змін і бажання розвиватися суголосно
викликам часу», – наголосила Лілія Гриневич.
Міністр підкреслила, що зупинити відтік студентів
зможе лише зростання якості освіти. МОН вбачає декілька
кроків, необхідних для підвищення якості:
- формування якісного контингенту закладів вищої
освіти завдяки таким інструментам, які довели свою ефективність, але можуть вдосконалюватися (вступ за результатами ЗНО, єдиного фахового вступного випробування,
адресне розміщення держзамовлення, широкий конкурс,
конкурсний розподіл державного замовлення в магістратуру);
- сучасний зміст освіти. Це, передусім, нові стандарти на
базі компетентнісних підходів і сучасні освітні програми.
Наразі розроблено близько 200 проектів стандартів для бакалаврів і магістрів, очікується, що в 2018 році триватиме
розроблення стандартів для докторів філософії (освітня
частина) і молодших бакалаврів (за необхідності);
- функціонування внутрішньої та зовнішньої системи
забезпечення якості освіти;
- впровадження нових моделей підготовки фахівців.
Мається на увазі реформування освіти регульованих професій – медична, юридична та педагогічна освіта, початок
підготовки фахівців за схемою «молодший бакалавр, ма-

гістр», запровадження ЗНО для вступу в магістратуру за
низкою спеціальностей;
- проведення наукової атестації. За результатами такої
атестації передбачається розподіляти базове фінансування на наукові дослідження у вишах.
«Головною наскрізною лінією в процесі забезпечення
якості освіти має бути академічна доброчесність», – додала Лілія Гриневич. Вона відзначила, що університети мають
перебудувати внутрішню роботу відповідно до викликів
часу, інакше вони продовжать втрачати студентів.
«Чим ми можемо привабити студентів, зупинити їх
відтік, то це тільки якістю вищої освіти, яка зростає. Вищої освіти, яка спрямована на очікування ринку праці, на
випередження. Сьогодні весь світ, коли говорить про вищу
освіту, говорить про необхідність формування загальних
компетентностей, готовність до тих викликів, які можуть
з’явитися через 3, 5 та 10 років», – сказала міністр.
Лілія Гриневич також виокремила головні завдання закладів вищої освіти на 2018-2019 роки. Так, йдеться про:
- розбудову внутрішніх систем забезпечення якості
відповідно до вимог європейських Стандартів та рекомендацій;
- модернізацію змісту освіти та структури освітніх програм, приведення їх у відповідність до нових стандартів
вищої освіти;
- дебюрократизацію на рівні закладу вищої освіти;
- неухильне дотримання визначених новим Законом
України «Про освіту» вимог до академічної доброчесності;
- видимі зрушення у підготовці наукових кадрів, зокрема, у вимогах до дисертацій на здобуття наукових ступенів.
Нагадаємо, що раніше міністр зазначила, що прийнятий у 2014-му Закон України «Про вищу освіту» запровадив
багато потрібних новацій, але сьогодні він уже застарів і
потребує змін.
Зокрема, високопосадовець підкреслила, що прийнятий
відразу після Революції Гідності Закон уже запровадив
важливі для системи новації та запустив процес реформування, однак не всі заклади вищої освіти змогли впоратись

Професори Г. Поліщук і О. Бессараб на засіданні Колегії
10

Виступ міністра Л.Гриневич
із отриманими повноваженнями.
«Широка автономія університетів посилила розрив між
провідними вишами й «іншими». Перші скористалися нагодою – запровадили нові освітні програми, залучили роботодавців, увійшли в міжнародні проекти, навчилися розумно
планувати освітній процес, зайнялися комерціалізацією
власних наукових досліджень, намагаючись створювати
конкуренцію на ринку освітніх послуг. «Інші» – капсулювалися у своїй неспроможності ефективного управління»,
– зазначила міністр.
Вона також розповіла, що намагання дебюрократизувати взаємодію в системі вищої освіти з боку МОН часто розбиваються об запровадження додаткової паперотворчості
в самих вишах.
«МОН відмінило близько 20 наказів, які вимагали від
закладів різноманітні звіти та інші процедури, що забюрократизовують процес. Натомість деякі заклади повернули ці процедури власними внутрішніми наказами, причому
часто з посиланням на неіснуючі вказівки Міністерства.
Тому я хочу звернутися до очільників наших університетів
із проханням – перегляньте ставлення до звітності викладачів, щоб вони змогли сконцентруватися на своїй безпосередній роботі», – зауважила Лілія Гриневич.
Для подальшої дебюрократизації МОН продовжить роботу зі скорочення кількості обов’язкових документів, зокрема, у новій редакції Ліцензійних умов. Водночас Міністерство вимагатиме від університетів сформувати мінімальні
та раціональні вимоги до внутрішніх документів.
«Протягом цього року ми працюватимемо над змінами
у Закон «Про вищу освіту». Запрошуємо університети брати
участь у підготовці змін», – запросила виші міністр.

За матеріалами прес-служби МОН
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ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «НУХТ»
ГРОМИТЬ СУПЕРНИКІВ!
П’ятнадцятий тур Вищої ліги ФАСК з футзалу серед
студентських команд ВНЗ стартував матчем між лідером –
командою НУХТ і колективом, що бореться за потрапляння
до трійки призерів чемпіонату, – «Будівельник» КНУБА. Гра
проходила в спортивному комплексі нашого університету.
Гості трималися до шостої хвилини, аж доки не дали можливість нашому Віталію Дзюбі пробити з вигідної позиції
поблизу лінії карного майданчику. Саме Віталій ударом у
кут і відкрив рахунок у матчі. Три хвилини потому, в схожій
манері, подвоїти рахунок вдалося Максиму Даньшову.
У середині першої половини гри гості спромоглися вибігти в контратаку і створити свій перший гострий момент,
але наш голкіпер Максим Дядюнець без проблем впорався
із виходом Максима Хамка віч-на-віч. Уже в атаці у відповідь, наші збірники заробили право на шестиметровий
удар, який впевнено реалізував капітан команди Руслан
Савенко. Дві хвилини потому він оформив дубль із пасу Артема Кучинського. Далі нагодою відзначатися скористався
наш воротар Максим Дядюнець. А остаточний рахунок
першого тайму встановив Олег Сіренко – 6:0, і в цьому
поєдинку залишилося тільки два питання: скільки заб’є
Савенко та чи зможе команда КНУБА відзначитися бодай
голом престижу?
Відповіді на ці запитання вболівальники побачили у
другій двадцятихвилинці. На 24-й хвилині, до кількох
результативних передач, забитий гол у свій актив додав
Артем Кучинський. У середині другої половини Андрій Пашко вийшов на ударну позицію і відправив у сітку воріт вже
восьмий у поєдинку м’яч. Після того, як командне завдання було виконане, гравці збірної НУХТ почали допомагати
своєму лідеру покращити особисті показники. Савенко
команді віддячив ще трьома влучними ударами. Загалом,

Руслан відзначився пента-триком і вже на шість голів випереджає свого головного конкурента в боротьбі за звання
кращого бомбардира турніру. А на передостанній хвилині
гості все ж змогли одного разу відзначитись.
Рахунок матчу – 11:1, наша збірна відривається від НПУ і
спокійно готується до ігор із іншими суперниками.
Не менш тріумфально грають наші хлопці у Студлізі, де
з першого місця вийшли до плей-офф розіграшу Чемпіонату України. За тиждень після першого матчу наші збірники
знову зустрілися з командою «НУФВСУ», цього разу на
паркеті Національного університету фізичного виховання
та спорту, де господарі прагнули взяти реванш за минулий
програш.
Початок гри був за нашими хлопцями. На 18 секунді
матчу Віталій Дзюба перевірив пильність воротаря «НУФВСУ» потужним пострілом. А після розіграшу кутового він же
влучив у стійку ударом з дальньої дистанції.
Але у подальшому гра перемістилася до центру майданчика. Наступні небезпечні нагоди біля воріт з’явилися
лише у середині тайму. Спочатку Євген Смоловик самотуж
ки продерся через захист суперника, обійшов воротаря
команди «НУФВСУ», але трохи не влучив у дальній кут. Із
відповіддю господарі майданчику не забарилися. Їх капітан Вадим Лавриненко вийшов віч-на-віч із Максимом
Дядюнцем, але переграти його не зміг.
А на 12-й хвилині рахунок у матчі був відкритий. Артем
Кучинський наважився на удар з дальньої відстані, заставши зненацька Владислава Пастушенка – 0:1. До перерви
рахунок змінився ще одного разу. Руслан Савенко взяв гру
на себе, змістився з флангу у центр, та потужно пробив у
ворота. Таким чином, наша команда закріпила перевагу
перед перервою.

Другу половину зустрічі активніше розпочали господарі, яким треба було відіграватися. Уже на 21-й хвилині їх
гравець опинився сам на сам із нашим голкіпером, але
виграти дуель не зміг.
Гра набула нервового характеру. Обидві команди досить
швидко заробили по три фоли. І як раз у цей час команді
«НУФВСУ» вдалося відіграти м’яч. Утім, мінімальна різниця
у рахунку протрималася лише хвилину. Після масованої
атаки наших футзалістів Євген Смоловик загнав м’яча у
сітку – 1:3. Майже одразу Віталій Дзюба мав зробити рахунок більшим, але господарів врятувала поперечина. Проте,
здаватися вони не збиралися. Протягом трьох хвилин команді «НУФВСУ» вдалося провести дві результативні атаки,
й рахунок зрівнявся – 3:3.
Здавалося б, ще трохи і господарі зможуть переломити
хід зустрічі на свою користь. Але ключову роль зіграв величезний досвід наших збірників. Майже одразу вони додали в темпі та забили вчетверте. Олександр Школьний із 7
метрів влучив у «дев’ятку». А на 38-й хвилині Віталій Дзюба
реалізував 10-метровий (з 30-ї хвилини команда «НУФВСУ»
грала уже з п’ятьма фолами) – 3:5.
За хвилину Ігор Левченко подарував надію команді «НУФВСУ», поціливши під поперечину. Але минуло ще кілька
секунд, і Руслан Савенко встановив остаточний рахунок у
матчі – 4:6.
Ця перемога дозволила нашій команді виграти Конференцію «Центр».
Вітаємо наших футзалістів та їх тренера, старшого вик
ладача кафедри фізичного виховання, майстра спорту Тараса Шпичку! Пишаємося й бажаємо подальших перемог!
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ВIТАЄМО!
• Юрій Павлович Луцик, інженер 1 категорії кафедри теплоенергетики та холодильної техніки
• Ніна Іванівна Пупко, головний бухгалтер Одеського інституту післядипломної освіти НУХТ
• Людмила Олександрівна Ханенко, прибиральниця нав
чального корпусу фізичного виховання
• Марія Сергіївна Гончарова, швейцар господарського
відділу НУХТ
• Ніна Василівна Вольська, буфетниця їдальні студентської
• Ольга Дмитрівна Тесля, директор Львівської філії НУХТ

У перший весняний місяць вітання приймають:

• Надія Борисівна Замула, прибиральниця господарського
відділу
• Валентина Миколаївна Богданенко, швейцар господарського відділу
• Людмила Володимирівна Бондаренко, завідувач нав
чальної лабораторії кафедри біотехнології продуктів
бродіння і виноробства
• Олег Сергійович Сніжок, начальник відділу Другої час
тини
• Олександр Григорович Макаренко, доцент кафедри харчової хімії

• Катерина Павлівна Савицька, секретар-друкарка деканату факультету автоматизації і комп’ютерних
систем
• Лідія Андріївна Пономаренко, швейцар господарського
відділу

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

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
оголошує конкурс на заміщення вакантних посад:
по Національному університету харчових технологій:
- по кафедрі автоматизації та інтелектуальних систем керування: асистента;
- по кафедрі біотехнології і мікробіології: асистента 1,75
посади;
- по кафедрі готельно-ресторанної справи: доцента 3,0
посади (кандидатів технічних наук), старшого викладача
(кандидата технічних наук), старшого викладача, асистента 2,0 посади;
- по кафедрі інтегрованих автоматизованих систем управління: доцента (кандидата технічних наук), асистента;
- по кафедрі інформаційних систем: асистента (кандидата
технічних наук), асистента;
- по кафедрі технології ресторанної і аюрведичної продукції: доцента (кандидата технічних наук), старшого викладача (кандидата технічних наук), асистента;
- по кафедрі туристичного та готельного бізнесу: доцента
2,0 посади (кандидатів фізико-математичних наук), доцента 0,75 посади (кандидата економічних наук), асистента;
- по кафедрі фізичного виховання: завідувача кафедри
(кандидата наук з фізичного виховання), старшого викладача (майстра спорту), викладача;
- по кафедрі хімічних технологій харчових добавок та
косметичних засобів: асистента 0,5 посади;

- по факультету автоматизації і комп’ютерних систем: декана (кандидата технічних наук).
по Навчально-науковому інженерно-технічному інституту
ім. акад. І.С.Гулого Національного університету харчових
технологій:
- по кафедрі теплоенергетики та холодильної техніки: асистента 0,5 посади.
по Навчально-науковому інституту харчових технологій
Національного університету харчових технологій:
- по кафедрі біотехнології продуктів бродіння і виноробства: асистента 0,25 посади (кандидата технічних наук);
- по кафедрі експертизи харчових продуктів: доцента (кандидата технічних наук), асистента 2,5 посади;
- по кафедрі процесів і апаратів харчових виробництв: доцента (кандидата технічних наук);
- по кафедрі технології жирів і парфумерно-косметичних
продуктів: доцента (кандидата технічних наук);
- по кафедрі технології консервування: асистента;
- по кафедрі технології м’яса і м’ясних продуктів: доцента
2,0 посади (кандидатів
технічних наук);

Контакти
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- по кафедрі технології оздоровчих продуктів: доцента
(кандидата хімічних наук);
- по кафедрі технології цукру і підготовки води: професора
(доктора технічних наук);
- по кафедрі харчової хімії: завідувача кафедри (доктора
хімічних наук).
по Навчально-науковому інституту економіки і управління
Національного університету харчових технологій:
- по кафедрі економіки і права: доцента 2,0 посади (кандидатів економічних наук);
- по кафедрі маркетингу: доцента 3,0 посади (кандидатів
економічних наук), асистента 0,75 посади;
- по кафедрі міжнародної економіки: доцента (кандидата
економічних наук);
- по кафедрі обліку і аудиту: асистента;
- по кафедрі управління персоналом та економіки праці:
доцента (кандидата економічних наук);
- по кафедрі фінансів: старшого викладача (кандидата
економічних наук).

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають такі документи: заяву, заповнений
особовий листок з обліку кадрів у письмовому вигляді, анкету-резюме в друкованому та
електронному вигляді, засвідчені згідно з вимогами чинного законодавства України копії
документів про повну вищу освіту, наукові ступені, вчені звання, копію паспорта громадянина України, список наукових праць, згоду на оброблення персональних даних, документи, які
підтверджують підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років.
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