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ВАЖЛИВІ ПИТАННЯ
27 квітня відбулося планове засідання
вченої ради університету. Розпочалося засідання
традиційно з урочистостей: перший проректор
Володимир Яровий привітав членів вченої ради, що
відсвяткували дні народження між засіданнями, та
вручив відзнаки:
- нагрудним знаком «Ветеран НУХТ» були
нагороджені професор кафедри технології жирів
і парфумерно-косметичних продуктів Микола
Осейко і доцент кафедри вищої математики
ім. професора В. Можара Анатолій Богатирчук;
- нагрудним знаком «За академічні заслуги» –
декан факультету енергетики і енергоменеджменту
Михайло Масліков;
- почесною грамотою професор кафедри
теплоенергетики та холодильної техніки Юрій
Поржезінський.
Також були презентовані нагороди, отримані
нашим вишем протягом останнього часу, –
гран-прі рейтингового конкурсу МОН у номінації
«Ефективність впровадження наукових розробок
та проектів у харчовій промисловості», диплом
про присвоєння почесного звання «Лідер наукової
та науково-технічної діяльності», диплом і кубок
переможця Всеукраїнського конкурсу «Винахід
року-2016», подяка від Асоціації сомельє України
за організацію Всеукраїнського конкурсу «Кращий
сомельє-2016».
Крім того, відбулося вручення дипломів
Міністерства аграрної політики і продовольства
України, якими за високі досягнення в науковій
і педагогічній діяльності, бездоганну сумлінну
працю, вагомий особистий внесок у підготовку
висококваліфікованих спеціалістів та з нагоди Дня
науки, що святкується у травні, були відзначені наші
науковці. Дипломи вручив проректор з наукової

Доповідає
проректор
Л. Арсеьєва
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роботи Олександр Шевченко. Мінагрополітики
відзначило:
- доцента кафедри зберігання і переробки зерна
Олену Супрун-Крестову;
- старшого викладача кафедри технології
консервування Станіслава Крижановського і
доцента цієї ж кафедри Оксану Точкову;
- професора кафедри процесів і апаратів
харчових виробництв Володимира Зав’ялова;
- завідувача
кафедри
біотехнології
і
мікробіології Тетяну Пирог;
- доцента кафедри теплоенергетики і
холодильної техніки Валентина Петренка;
- завідувача кафедри технології харчування і
ресторанного бізнесу Оксану Арпуль;
- завідувача кафедри машин і апаратів харчових
та фармацевтичних виробництв Олександра Гавву;
- доцента кафедри технічної механіки та
пакувальної техніки Сергія Токарчука;
- наукового співробітника Проблемної науководослідної лабораторії Тетяну Мартиненко;
- доцента кафедри автоматизації та інтелектуальних систем керування Ярослава Смітюха;
- завідувача кафедри міжнародної економіки
Світлану Гуткевич;
- завідувача кафедри фінансів Ладу Шірінян.
Далі вчена рада працювала відповідно до
порядку денного. Заслухали й обговорили доповіді
проректора з науково-педагогічної та виховної
роботи Лариси Арсеньєвої щодо організації та
проведення усіх видів практики в університеті
й про стан підготовки електронних навчальних
курсів для студентів першого курсу заочної форми
навчання. Серед поточних питань проректор
Олександр Шевченко доповів про результати
роботи наукової ради МОН, де розглядалися

анотовані звіти по розробках, закінчених у 2016
році, перехідних на наступний рік і перспективи
на подальше; розповів про особливості подання
проектів на 2018 рік та проінформував про
завершення підготовки до подання наукового
журналу університету «Ukrainian Food Journal» до
наукометричних баз. Також розглянули зміни до
Положення про порядок проведення конкурсу
на заміщення вакантних посад, про які доповіла
проректор Лариса Арсеньєва.
Прийняли рішення по закордонних
відрядженнях наших викладачів до Польщі за
програмою академічної мобільності Еразмус+
і до Туреччини для участі у науковому семінарі.
Заслухали інформацію про новації в освітній
діяльності від МОН, зокрема про проекти
щодо забезпечення доброчесності доступу до
магістратури по всіх спеціальностях уже з 2019
року.
Прокоментували почуте та задали свої
питання: перший проректор Володимир Яровий,
проректор Олександр Бессараб, завідувач кафедри
автоматизації та інтелектуальних систем керування
Анатолій Ладанюк, начальник навчальнометодичного управління Валерій Виговський,
декани факультетів Наталія Грегірчак, Михайло
Масліков, Сергій Блаженко, Андрій Форсюк,
вчений секретар Наталія Ткачук, завідувач кафедри
технології хлібопекарських і кондитерських виробів Володимир Ковбаса, директор Навчальнонаукового інституту харчових технологій Оксана
Кочубей-Литвиненко, завідувач кафедри обліку і
аудиту Леонід Чернелевський, завідувач кафедри
ділової іноземної мови та міжнародної комунікації
Галина Чередниченко.

Вручення відзнаки
Мінагрополітики О. Гавві
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ЧЕРГОВА ПЕРЕМОГА
У рамках відзначення Міжнародного дня
інтелектуальної власності відбулася церемонія
нагородження переможців Всеукраїнського
конкурсу «Винахід року-2016».
Конкурс
проводиться
Державним
підприємством
«Український
інститут
інтелектуальної власності» (Укрпатент) під егідою
Державної служби інтелектуальної власності
України з метою популяризації винахідницької
діяльності серед широких верств науково-технічної
громадськості України, заохочення роботодавців
до впровадження у виробництво результатів
інтелектуальної праці, а також для виявлення
найбільш талановитих і перспективних розробок
і привернення до них уваги як вітчизняних, так і
іноземних підприємців та інвесторів. Конкурс є
відкритим для підприємств, установ, організацій,
дослідницьких груп незалежно від їх відомчої
підпорядкованості, форм власності та місця
розташування, а також для індивідуальних
винахідників.
У 2016 році прийом конкурсних матеріалів
розпочався 10 жовтня й тривав до 12 грудня.
Оргкомітет здійснював прийом і реєстрацію
конкурсних матеріалів, перевірку їх відповідності
умовам Конкурсу, попереднє оцінювання
матеріалів за встановленими критеріями.
Усього на конкурс були подані 348 робіт, серед
яких 122 винаходи й 226 корисних моделей. Також
варто зазначити, що 275 конкурсних робіт (79 %
від загального їх обсягу) були подані науковими
закладами України.
До категорії «Кращий винахід року серед
молоді» та «Краща корисна модель року серед
молоді» потрапили 10 робіт, авторами яких є
винахідники, вік яких не перевищує 35 років. За
галузевими номінаціями подані на конкурс роботи
розподілилися таким чином:
- «Будівництво» – 12;
- «Пристрої та технології промислового
призначення» – 44;
- «Пристрої
та
технології
побутового
призначення» – 15;
- «Енергетика та енергоефективність» – 32;
- «Поновлювані джерела енергії» – 12;
- «Транспортні системи» – 26;
- «Інформаційні та комунікаційні технології» – 20;

- «Екологія» – 35;
- «Переробка промислових та побутових
відходів» – 7;
- «Речовини і матеріали» – 18;
- «Технології агропромислового комплексу» – 9;
- «Сільськогосподарські технології» – 24;
- «Медицина» – 48;
- «Фармацевтика» – 8;
- «Харчове виробництво» – 12;
- «Металургія» – 16;
- «Оборона і державна безпека» – 10.
Серед регіонів України найбільшу кількість
робіт на конкурс подали Київ і Київська область
(87); Харківська (45), Херсонська (29), Запорізька
(23) та Дніпропетровська (19) області.
На першому етапі всі роботи пройшли первинне
оцінювання за критеріями, встановленими в
Положенні про конкурс.
На другому етапі експерти Укрпатенту повторно
оцінювали конкурсні роботи. Вони мали право
додавати до оцінки за загальними критеріями ще
до 20 балів за «якісні» показники: оригінальність
технічного рішення, складність поставленого й
вирішеного завдання, соціальну або гуманітарну
значущість, актуальність тощо.
Результати фахового оцінювання ретельно
проаналізувала Експертна рада Конкурсу. Усі
роботи, які дійшли до фінальної частини конкурсу,
розглядалися як претенденти на перемогу в
абсолютній категорії «Кращий винахід року»,
«Краща корисна модель», «Кращий винахід року
серед молоді», «Краща корисна модель серед
молоді». Номінантів визначали за кількістю
набраних балів із урахуванням інших показників.
Причому перевагу віддавали винаходам, які
пройшли кваліфікаційну експертизу, на відміну
від корисних моделей, патенти на які видаються
під відповідальність заявника без перевірки їх
відповідності умовам патентоздатності. Також
бралося до уваги, чи складали роботи-претенденти
комплекс винаходів або корисних моделей,
призначених для вирішення певної проблеми й
об’єднаних між собою, наприклад, технологічним
процесом.
За результатами другого туру Експертна рада
подала на розгляд Конкурсної комісії пропозиції
щодо нагородження переможців в абсолютній
номінаціях «Кращий винахід року», «Краща корисна
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модель року», «Кращий винахід серед молоді»,
у галузевих і регіональних номінаціях, а також
запропонувала нагородити спеціальною відзнакою
кілька патентів, які заслуговують на окрему увагу
й заохочення. На засіданні Конкурсної комісії були
розглянуті результати роботи Експертної ради,
проаналізовані підсумки конкурсу «Винахід року2016» і визначені переможці.
Наш університет – активний учасник й
неодноразовий переможець Всеукраїнського
конкурсу «Винахід року». У 2016 році в галузевій
номінації «Харчове виробництво» нашими
науковцями на конкурс був представлений
комплекс винаходів «Спосіб виробництва
харчового сиропу із цукрових буряків та продуктів
на його основі» (Автори: Крапивницька І.О.,
Карпович І.В., Сизоненко О.І., Кушнір О.В.,
Тарасенко Ю.В., Оболкіна В.І., Каліновська Т.В.).
Рішенням Конкурсної комісії винахід № 110307
«Спосіб отримання штучного меду» був визнаний
кращим. Ця відзнака свідчить про вагомий внесок
університету в розвиток інноваційної діяльності в
Україні.
Нагадаємо, що наш навчальний заклад
кілька років поспіль впевнено утримує перше
місце з винахідницької діяльності серед вищих
навчальних закладів МОН України.
Вітаємо наших науковців із черговим високим
визнанням їх творчої діяльності!
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У НОГУ ІЗ СУЧАСНІСТЮ
У рамках проекту «Початкова реалізація
прискореного вилучення з обігу ГХФВ
(гідрохлорфторвуглеводнів) у регіоні країн із
перехідною економікою» Програми розвитку
Організації Об’єднаних Націй (UNDP) у м. Роттенбург на Неккарі (Німеччина) відбулися навчальні
семінари з питань використання натуральних
холодоагентів (аміаку та вуглекислого газу) в
сучасних холодильних установках.
Від нашого університету у семінарах брали
участь доценти кафедри теплоенергетики та
холодильної техніки Андрій Форсюк і Валерій
Возний, який є головою громадської організації
«Асоціація холодильщиків України».
Також у навчанні, крім України, спеціалістами
в галузі холодильної техніки були представлені
Білорусь, Узбекистан і Таджикистан, що дало
можливість укріпити з ними дружні стосунки,
налагоджені на попередньому семінарі.
Навчання відбувалося в навчальному центрі,

створеному відомим німецьким науковцем і
спеціалістом у галузі холодильної техніки Пітером
Шофлером на території заводу одного з найбільших
світових виробників компресорного та іншого
обладнання для холодильної техніки.
Учасники мали можливість ознайомитися з
процесом сучасного виробництва холодильного
обладнання, організацією навчальних занять і
дослідницькою лабораторною базою навчального
центру.
У ході семінарських занять слухачі
познайомилися із законодавчою базою країн
ЄС, екологічними та безпековими аспектами
використання холодильних агентів, правилами
та порядком роботи з такими природними
холодильними агентами, як аміак і вуглекислий
газ, що рекомендуються для заміни ГХФВ.
Окремо були розглянуті особливості конструкції
та роботи холодильного обладнання для цих
холодильних агентів. Теоретичні знання були

закріплені практичними заняттями, під час яких
учасники провели дослідження та розрахунки
роботи холодильних установок із використанням
вуглекислого газу, що працювали за суб- та
надкритичними циклами. Під час занять особлива
увага була приділена питанням безпеки,
особливостям роботи та обслуговування.
Після завершення навчання учасники
отримали відповідні сертифікати.
У вільний від занять час учасники семінару
мали можливість ознайомитися із архітектурою
старовинного німецького містечка, де відбувався
семінар.
Отримані під час навчання інформація та
навички будуть використані для підготовки
фахівців спеціалізації «Холодильні машини і
установки», яких готує наш університет, і які в своїй
діяльності постійно мають справу з холодильними
агентами, та при викладанні сертифікатних
програм, що плануються до відкриття.

АКРЕДИТАЦІЯ – ПІДТВЕРДЖЕНА!

На кафедрі експертизи харчових продуктів
завершила роботу експертна комісія з акредитації
напряму підготовки 6.051702 «Технологічна
експертиза та безпека харчової продукції»
(спеціальності 181 «Харчові технології» спеціалізації
«Технологічна експертиза та безпека харчової
продукції») освітнього ступеня «бакалавр».
Перевірку відповідності підготовки бакалаврів
ліцензійним вимогам здійснювали фахові експерти:
голова комісії, завідувач кафедри товарознавства,
управління безпечністю та якістю Київського
національного торговельно-економічного університету, доктор технічних наук, професор Світлана
Белінська, член комісії, завідувач кафедри
підприємництва, товарознавства та експертизи
товарів Львівського інституту економіки і туризму,
кандидат технічних наук, доцент, доктор філософії
Маріанна Павлишин.
Експертна комісія провела експертизу
організаційного та навчально-методичного
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забезпечення освітнього процесу підготовки
бакалаврів із напряму 6.051702 «Технологічна експертиза та безпека харчової продукції».
Зокрема, протягом трьох днів було оцінене
кадрове забезпечення освітнього процесу,
матеріально-технічне забезпечення випускової
кафедри експертизи харчових продуктів та
аудиторного фонду університету, інформаційне
забезпечення студентів напряму навчальнометодичними матеріалами, підручниками,
посібниками, фаховими періодичними виданнями,
які є необхідними для якісної підготовки фахівців
із контролю якості та безпечності харчових
продуктів. Важливим етапом для експертизи стала
оцінка якості підготовки фахівців за дисциплінами
соціально-гуманітарного, фундаментального та
професійного циклів підготовки, за виконанням
курсових робіт і практик. Світлана Белінська та
Маріанна Павлишин разом із завідувачем кафедри
Світланою Усатюк провели комплексні контрольні

роботи для студентів 2-4 курсів для встановлення
рівня знань студентів із дисциплін.
На підставі проведеної первинної акредитаційної експертизи університету експертна
комісія висловила деякі рекомендації та
відзначила, що освітньо-професійна програма,
навчальний план і показники, що характеризують
забезпечення їх виконання, кадрове, матеріальнотехнічне, навчально-методичне, інформаційне
забезпечення, відповідають встановленим
вимогам і забезпечують державну гарантію якості
освітнього процесу напряму підготовки 6.051702
«Технологічна експертиза та безпека харчової
продукції» (спеціальності 181 «Харчові технології»,
спеціалізації «Технологічна експертиза та безпека
харчової продукції»), а також відповідають
Ліцензійним умовам провадження освітньої
діяльності закладів освіти та Державним вимогам
акредитації.
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ВІД КОМПЕТЕНТНОГО БІБЛІОТЕКАРЯ –
ДО КОМПЕТЕНТНОГО ЧИТАЧА

Науково-технічна бібліотека НУХТ – ровесниця
університету, пройшла разом із ним непростий,
але досить успішний шлях становлення, розвитку,
модернізації. Сучасний темп життя відбивається
і на діяльності бібліотеки, і тут наполегливо
працюють над тим, щоб забезпечити читачів не
тільки друкованою, а й електронною інформацією,
максимально скоротивши шлях до необхідних
інформаційних джерел.
Сьогодні бібліотека університету це:
• Освітній простір – допомога всім бажаючим
грамотно працювати з інформаційними ресурсами
та створювати власний інформаційний продукт;
проведення тематичних виставок, організація
днів кафедр, інформації, бібліографічних оглядів;
випуск методичних рекомендацій на допомогу
навчальному процесу тощо.
• Інформаційне середовище – вільний доступ до
Інтернет, спеціалізовані та довідкові повнотекстові
бази даних (електронний каталог, електронна
бібліотека, інституційний репозитарій наукових
праць); веб-сайт бібліотеки; власноруч створені
інформаційні портали «Літературний гурман» та
«Е-колекція цінних та рідкісних видань»; віртуальні
виставки; довідково-пошукові системи; тріалперіоди до наукових і наукометричних баз даних
тощо.
Для роботи читачів із електронними
інформаційними ресурсами в бібліотеці створені
автоматизовані робочі місця. Тут студенти та
викладачі мають можливість: підібрати необхідну
літературу за допомогою електронного каталогу,
познайомитися з електронними виданнями
університету, переглянути інформацію на СДдисках, мають доступ до Інтернет, наукових баз
даних та ін.
Використання нових комп’ютерних технологій
дозволило значно розширити інформаційне
забезпечення навчального процесу за рахунок
створення та нарощування інформаційної бази
даних «Електронна бібліотека», де представлені
електронні підручники, посібники, навчальнометодичні матеріали розроблені викладачами
університету.
У бібліотеці створена дієва інноваційна
інфраструктура
сервісного
обслуговування
користувачів із використанням повного спектра
інформаційно-бібліотечних ресурсів, що дозволяє
задовольнити читацькі потреби та запити:

• електронна видача та повернення книги;
• можливість електронного замовлення та
бронювання літератури;
• надання оперативної інформації про
місцезнаходження та доступність примірника
необхідного видання;
• перегляд персонального електронного
формуляра читача в режимі он-лайн;
• визначення кодів УДК на всі види видань.
Безсумнівно, на особливу увагу заслуговує
організація вільного доступу до фонду читального
залу періодичних видань, в якому знаходяться
журнали, збірники, матеріали конференцій,
газетний фонд. Вільний доступ впливає і на
поведінку читачів, що звикають самостійно
працювати з великими масивами документів, та
навчаються орієнтуватися в них.
Самостійна робота студентів вимагає від них
знання простих методик роботи з джерелами
інформації. Особливо це стосується студентів
першого курсу. У зв’язку з цим бібліотекою
проводяться «Зустрічі з першокурсниками», в
рамках яких відбуваються екскурсії бібліотекою,
індивідуальні та групові консультації з культури
читання, формування навичок пошуку інформації
тощо.
У Науково-технічній бібліотеці функціонує
система бібліотечного обслуговування дистан-
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ційної освіти через віддалений доступ до
електронного каталогу, який доступний 24 години
на добу, відображає всі види документів, які є в
фонді бібліотеки, та надає можливість:
• здійснювати швидкий, якісний пошук
літератури за різними параметрами;
• переглядати перелік літератури з певної
дисципліни;
• завантажувати повнотекстову електронну
версію документу.
Для забезпечення інформаційної підтримки
науковців університету та самостійної роботи
студентів, під час роботи з електронними
інформаційними ресурсами, доступ до яких
здійснюється через веб-сайт бібліотеки, були
розроблені:
• «Інструкція по користуванню електронними
ресурсами бібліотеки» (в якій викладена
послідовність дій для роботи з електронним
каталогом, електронною бібліотекою, при
пошуку та завантаженні документів, перегляді
персонального формуляру, on-line замовленні
документів);
• «Інструкція для пошуку у фонді Науковотехнічної бібліотеки навчально-методичної
літератури з навчальних дисциплін» (для
здійснення підбору та аналізу забезпечення
дисциплін навчальною та навчально-методичною
літературою).
Бібліотекою ведеться робота по створенню
власних інформаційних продуктів - науководопоміжних бібліографічних покажчиків для
задоволення інформаційних потреб спеціалістів,
забезпечення поглибленого дослідження з
конкретної теми, інформуючи про новинки
літератури, а також вивчаючи основну
проблематику та досягнення в даній галузі та
інформаційні потреби і запити користувачів.
Пріоритетні напрями розвитку бібліотеки:
формування на базі бібліотеки сучасного
інформаційно-освітнього і культурно-просвітнього
центру університету, здатного забезпечувати
інформаційну підтримку всіх напрямків його
діяльності, стати інформаційним центром
просвітництва та формування культури академічної
доброчесності.
Н.П. Левченко,
директор НТБ НУХТ
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І МИНУЛЕ, І МАЙБУТНЄ…
Кінець квітня вже понад 30 років озивається
болем у серцях українців, саме тоді на нашу землю
прийшло страшне лихо, що забрало десятки тисяч
життів й спустошило квітучий край, – аварія на
Чорнобильській АЕС.
Різноманітні меморіальні заходи й
оприлюднення шокуючих фактів стали щорічним
звичним елементом відзначення роковин
трагедії. Та на факультеті біотехнології та
екологічного контролю й у Навчально-науковому
інституті харчових технологій віддають перевагу
спілкуванню з фахівцями, які були безпосередніми
учасниками подій або своїми винаходами чи
технічними рішеннями сприяли зменшенню
впливу наслідків аварії.
Тож студенти факультету біотехнології та
екологічного контролю разом із експертом
з радіаційної безпеки Інституту підтримки
експлуатації АЕС Дмитром Гординським у
черговий раз згадали про глибину Чорнобильської
катастрофи, в черговий раз розгорнули
найтрагічнішу сторінку української історії.
Лектор розповів студентам про проект
спільного підприємства французьких компаній
Vinci Construction Grands Projets і BOUYGUES, що
у 2012 р. розробили та побудували так зване
«Укриття» у вигляді арки, спорудженої над
зруйнованим реактором Чорнобильської АЕС.
Захоплюючим було відео в сповільненій зйомці
самого процесу збирання конструкції та насування
арки, яке було завершене у 2016 році. Абсолютно
всі слухачі були вражені розповіддю про масштаби
цього проекту.
Цікавим питанням лекції стало, як же в
подальшому буде визначена доля Чорнобильської
зони? Місце захоронення радіоактивних відходів,
майданчик для альтернативної енергетики та
наукових досліджень, заповідник і туристичний
об’єкт одночасно? Про можливість такого
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майбутнього розповів гість: «На більшості
території зони повноправним господарем стала
дика природа. Вона дуже агресивна в цьому плані.
Природа дуже швидко відновлюється. Проте, зараз
ідуть серйозні розмови, інвестиції в подальше
майбутнє території. Частина зони відчуження в
недалекому майбутньому може бути перетворена
на заповідник. Відповідно, зміниться ставлення
до цього. Ще одним можливим шляхом розвитку
є створення сонячних електростанцій на цих
територіях. Це з одного боку позитивно, але є й інша
сторона. Перш ніж починати такі рішучі дії, треба
бачити проект, треба думати про персонал, про
опромінення, що буде отримувати цей персонал.
Це складно з економічної точки зору».
Але навіть, зважаючи на деякі проблеми
можливого майбутнього розвитку зони
відчуження, закордонні інвестори мають інтерес
до вирішення цієї проблеми.
Лекція була надзвичайно пізнавальною
для студентів, адже вони отримали можливість
дізнатися не тільки про минуле, а ще і про
майбутнє, отримати відповіді на хвилюючі
запитання, послухати про власний досвід експерта
перебування в зоні відчуження.
А от завідувач кафедри технології цукру і
підготовки води Навчально-наукового інституту
харчових технологій Наталія Гусятинська, асистент
кафедри Аліна Мартинюк та магістри спеціалізації
«Технології питної води та водопідготовки
харчових виробництв» взяли участь у прес-клубі,
присвяченому 31-й річниці катастрофи на ЧАЕС, що
відбувся на території плавучої станції «Роса-300».
Саме вона після вибуху реактора на четвертому
енергоблоці у 1986 році стала порятунком для міста
від дефіциту чистої води.
Директор Дніпровської водопровідної станції
Анатолій Фурса розповів присутнім, як будувався
водозабірний комплекс та які його функції.

Після катастрофи на ЧАЕС через радіонуклідне
забруднення використовувати Дніпро як джерело
водопостачання стало неможливо. Київ стикнувся
з проблемою: де брати воду для населення та
промисловості, для здійснення санітарних заходів
– поливу доріг, тротуарів і зелених зон.
Спеціалісти Київводоканалу запропонували
безпрецедентне технічне рішення – прокласти
водогони та подавати на Дніпровську станцію
деснянську воду. Київський міськвиконком
швидко схвалив пропозицію, і вже через півтора
місяці, 21 червня 1986 року, відбувся запуск
нових споруд – плавучої насосної станції «Роса300» продуктивністю 350 тис. м³ на добу та двох
водоводів діаметром 900 та 1 400 мм. Саме таким
чином, незважаючи на зупинення забору води з
Дніпра, централізоване водопостачання в місті
жодного разу не було перерване або порушене.
Станція пропрацювала до кінця 1986 року – до
стабілізації в межах діючих норм радіонуклідного
забруднення дніпровської води. Загалом за період
з 1986 по 2017 рік вона експлуатувалась 17 місяців
у режимі від одного до чотирьох насосних агрегатів
одночасної роботи у різні періоди.
Комплекс можна використовувати і дотепер.
У холодну пору року станція знаходиться в
законсервованому стані. Та щовесни, напередодні
водопілля, проводиться перевірка та підготовка
«Роси-300» до роботи на випадок можливих
нештатних ситуацій на Дніпрі. Крім того, фахівці
Київводоканалу підтримують у належному стані
обладнання.
Студенти і викладачі кафедри технології цукру
і підготовки води вповні скористалися можливістю
дізнатися цікаві історичні та технічні факти про
плавучу станцію «Роса-300» й отримати вичерпні
відповіді на всі свої запитання.
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СВЯТО ТАНЦЮ
25 квітня за підтримки студентської ради
Навчально-наукового інституту економіки і
управління і Студентського центру патріотичного
виховання та культурного розвитку в університеті
відбувся Перший фестиваль танцю «NUFT DANCE
FEST».
Відкрив фестиваль виступ гостей університету
– танцювального гурту «Діви».
Творчі колективи інститутів і факультетів
наполегливо готувалися до цього яскравого
танцювального дійства – ретельно продумували
композиції, підбирали сценічні костюми, реквізит і
грим. Тож битва за призові місця розгорілася не на
жарт. А визначити кращих із поміж кращих випало
професійному журі, до складу якого увійшли:
заслужений артист України, колишній соліст
Національного академічного ансамблю танцю
імені Павла Вірського Юрій Вернигор, учасник
шоу «Танцюють всі», танцівник телешоу «Україна
має талант», «Голос країни», «Крим мьюзик фест»,
танцівник балету Ані Лорак Артем Савенко і голова
журі, балетмейстер, постановник, переможець
телешоу «Майданс» із містом Кропивницьким,
засновник і керівник агенції з організації свят
«Любимчик» Семен Жигалін.
Спонсором фестивалю виступила автошкола
«DrivePro», партнером – компанія «StudTravel».
Конкурсанти змагалися у трьох номінаціях
– «Колективне виконання», «Соло» і «Дуетне
виконання» (бально-спортивні танці).
У першій номінації виступили: колектив
факультету інженерної механіки та пакувальної

техніки (ІМПТ) «Імпульс», колектив Навчальнонаукового інституту економіки і управління
(ННІ ЕіУ) «Dance Formation», квартет бальниць
факультету біотехнології та екологічного контролю
(БТЕК), колектив факультету енергетики і
енергоменеджменту (ЕН) «Три фази», колектив
факультету готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу (ГРТБ) «GRTBfamily», колектив факультету
БТЕК «No neme».
Соло виконували: студенти Навчальнонаукового інституту харчових технологій (ННІ ХТ)
Анастасія Максюк («Божевілля») і Ілля Агафонов
(«Очікування»), студенти ННІ ЕіУ Ольга Савчук
(«Боротьба») і Дмитро Козловський («Щастя»),
студентки факультету ГРТБ Вікторія Білим («Біль»)
і Дарина Коломієць («Пристрасть»), студент
факультету ІМПТ Валентин Туфекчі («Кохання»).
Дуетів брало участь всього два, обидва з
факультету ГРТБ – Юлія Хижняк і Юрій Конончук
із пристрасним «Танго» та Анна Ейсмонт і Вадим
Агеєв із ритмічним «Ча-ча-ча».
Поки журі визначало переможців, глядачам
презентували музичні подарунки наша випускниця, півфіналістка проекту «Народна зірка»,
учасниця шоу «Голос країни. Перезавантаження»
в команді Сергія Лазарєва, переможниця проекту
«Співай як зірка», екс-солістка гурту «ВІА ГРА»
Дмитра Костюка Ірина Островська та народний
ансамбль пісні і танцю «Світанок» (художні
керівники – Сергій і Галина Грищуки).
Щиро привітала учасників і гостей
танцювального свята проректор університету з

«Dance Formation»
(ННІ ЕіУ)
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науково-педагогічної та виховної роботи Лариса
Арсеньєва. Своїми враженнями від фестивалю
поділився представник автошколи «DrivePro»
Валерій Качалай, який, зокрема звернув увагу
на гарячу підтримку глядачів і надзвичайно
теплу атмосферу нашого університету. Крім того,
представник спонсора презентував подарунки для
переможців – фірмові флешки та сертифікати на 3
тисячі грн на навчання у автошколі.
Надзвичайно високо оцінили рівень виступів
учасників фестивалю і члени журі, які не скупилися
на похвали для всіх, а виступ колективу факультету
ЕН «Три фази» назвали родзинкою нашого вишу,
настільки він був пройнятий гарним настроєм
і гумором. Вони навіть придумали для нього
окрему номінацію – «Симпатія журі». Учасники
фесту, що не вибороли призових місць, отримали
дипломи учасника. А призові місця розподілилися
наступним чином:
Номінація «Дует»:
1-е місце – Анна Ейсмонт і Вадим Агєєв (факультет
ГРТБ)
2-е місце – Юлія Хижняк і Юрій Конончук (факультет
ГРТБ)
Номінація «Соло»:
1-е місце – Ольга Савчук (ННІ ЕіУ)
2-е місце – Валентин Туфекчі (факультет ІМПТ)
3-е місце – Вікторія Білим (факультет ГРТБ)
Номінація «Колектив»:
1-е місце – «Dance Formation» (ННІ ЕіУ)
2-е місце – «No neme» (факультет БТЕК)
3-е місце – квартет бальниць (факультет БТЕК)

«Три фази»
(ЕН)
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ПЕРЕМОГА КРАСИ
27 квітня в актовій залі знову ніде яблуку
було впасти, й було гаряче від емоцій,
адже цього дня в університеті відбулося
свято молодості та краси «Містер і міс НУХТ2017». Традиційно цей конкурс – один із
найвидовищніших і самих очікуваних у
нашому виші. Які тільки теми не представляли
його учасники, та у організаторів – колективу
Студентського центру патріотичного виховання та культурного розвитку, завжди
повно сюрпризів. От і цього разу на глядачів
чекав… морський круїз.
Отож, на лайнері «Міс та містер НУХТ-2017»
відплили:
Пара №1 – Ірина Татарчук і Сергій Бригинець
(факультет біотехнології та екологічного контролю,
БТЕК).
Пара №2 – Валерія Пунтус та Ярослав
Мороз (Навчально-науковий інститут економіки і
управління, ННІ ЕіУ).
Пара №3 – Катерина Радзівіл (Навчальнонауковий інститут харчових технологій, ННІ ХТ)
і Олександр Бірченко (факультет енергетики і
енергоменеджменту, ЕН).
Пара №4 – Тетяна Федорович та Євген Амаріца
(ННІ ХТ).
Пара №5 – Анастасія Басова і Євген Єрьоменко
(факультет інженерної механіки та пакувальної
техніки, ІМПТ).
Пара №6 – Таїсія Роман і Данило Маслов
(факультет готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу, ГРТБ).
Пара №7 – Марина Чорнойван і Олександр
Корсканов (факультет автоматизації і комп’ютерних
систем, АКС).
Увесь круїз пройшов за безпосередньої участі
капітана лайнера Олексія Штепенка та його першого
помічника Павла Золовкіна, які забезпечили
конферанс, та під пильним наглядом професійного
журі у складі: телеведучої, блогера Діани Глостер,
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заслуженого артиста України, у минулому соліста
Академічного ансамблю танцю України імені
Павла Вірського Юрія Вернигора, моделі світового
рівня, представниці модельного бізнесу України
у Лондоні, Нью-Йорку та Мілані Ольги Бойко,
народного артиста України, художнього керівникадиректора ансамблю «Козацькі забави» Андрія
Вереса і голови журі, директора відділу скаутингу
та школи моделей при модельній агенції «L-Models» Галини Лазаренко.
Уже з першого конкурсу «Дефіле. Візитка»
стало зрозуміло, що завдання перед журі постало
не з легких – чарівні дівчата й мужні хлопці
– яскраві, розкуті, харизматичні – впевнено
продефілювали сценою, зірвавши шквал аплодисментів і підбадьорливих вигуків глядачів.
Далі на конкурсантів чекало досить складне
випробування – конкурс «Моє творче я». Але й
тут вони презентували себе найкращим чином –
цікаві різнопланові й різножанрові хореографічні
постановки й вокальні партії перенесли присутніх
до країн, де зупинявся лайнер, – Великобританії,
Куби, Норвегії, Франції, Румунії, Італії, США. Та
найбільшу увагу прикули й заслужили овації
глядачів номери пар №1 і №4. Перші розіграли цілу
новелу із Купідоном, драконом, весіллям і буднями
подружнього життя. І все це з неабиякою вигадкою,
гумором і драйвом. Другі відтворили справжню
атмосферу паризького Монмартру з мімами,
вуличними художниками й присмаком кохання,
яким просякнуте саме повітря міста.
Наступними були традиційні для подібних
свят конкурси – «Дефіле у купальниках/ Чоловіче
дефіле» та «Дефіле у вечірніх сукнях/Дефіле у
костюмах». Між конкурсними виходами свої
вітання глядачам дарувала творча команда
лайнеру – вокалісти та танцюристи з інститутів і
факультетів нашого університету, наші випускники
Денис Мусаєв (з прем’єрою своєї нової авторської
пісні «Я хочу знов танцювати») та Ірина Островська,

а також гості НУХТ – танцювальний колектив
Київського університету імені Бориса Грінченка.
Та ось програма конкурсу вичерпана, й журі
після довгої наради винесло свій вердикт. Але перш
ніж відбулося нагородження переможців, щиро
привітала присутніх і вручила всім конкурсантам
дипломи учасників конкурсу проректор університету з науково-педагогічної та виховної роботи
Лариса Арсеньєва. Усі учасниці конкурсу отримали
квіткові композиції від профкому студентів.
А далі настала найочікуваніша мить. Отож,
результати конкурсу:
«Міс творчість» – Валерія Пунтус (ННІ ЕіУ)
«Містер творчість» – Євген Амаріца (ННІ ХТ)
«Міс глядацьких симпатій» – Таїсія Роман
(ГРТБ)
«Містер глядацьких симпатій» – Данило
Маслов (ГРТБ)
«Віце-міс» – Таїсія Роман (ГРТБ)
«Віце-містер» – Євген Амаріца (ННІ ХТ)
«Містер НУХТ-2017» – Сергій Бригинець
(БТЕК)
«Міс НУХТ-2017» – Ірина Татарчук (БТЕК)
Стрічку «Містера НУХТ-2017» переможцю
вручив «Містер НУХТ-2016» Артем Лисенко.
Корону «Міс НУХТ-2017» вручила «Міс НУХТ2016» Анастасія Євтухова.
Спонсорами конкурсу виступили брендмагазин годинників «Swatch» та інтернет-магазин
«Milton». «Міс і містер творчість» отримали від
спонсорів картини в стилі street art, «Міс і містер
глядацьких симпатій» та «Віце-міс і віце-містер»
– сертифікати на знижки у магазині «Swatch», а
«Міс і містер НУХТ-2017» – жіночий і чоловічий
годинники «Swatch» відповідно.
Переможці не стримували своїх емоцій, а
глядачі щиро дякували всім учасникам конкурсу за
подаровані незабутні враження, масу позитивних
емоцій й розкішне видовище.
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ЗМАГАННЯ ВІРТУОЗІВ
Другий рік поспіль на базі університету
відбувся фінал Всеукраїнського конкурсу «Кращий
сомельє України», який вже 16 років проводить
Асоціація сомельє України і який збирає кращих
фахівців із усіх куточків нашої країни.
Конкурс стартував 8 квітня з відбіркових турів,
що одночасно відбулися у Києві, Харкові, Львові,
Дніпрі й Одесі. 19 квітня у Києві відбувся півфінал
конкурсу, до якого після відбіркового туру дійшли
всього 13 осіб, тож дійство розпочалося з вручення
дипломів півфіналістам, під час якого присутні
і дізналися імена трьох фіналістів – В’ячеслава
Назарчука (Київ), Дмитра Саприкіна (Харків) і
Віталія Ларіна (Київ). Останній, до речі, випускник
нашого університету, спеціальності «Технології
продуктів бродіння і виноробства»
Вів конкурс президент Асоціації сомельє
України Дмитро Сидоренко. До складу журі увійшли
володарі титулу «Кращий сомельє» минулих років,
а також представники виноробних компаній.
Конкурсанти змагалися у чотирьох конкурсах
– подача гостям у ресторані ігристого вина й
червоного вина, виправлення помилок у винній
карті ресторану та дегустація алкогольних напоїв
«всліпу».
За правилами фіналу під час виступу
конкурсанта інші знаходилися за межами зали.

У перших двох конкурсах необхідно було з
дотриманням усіх правил протягом п’яти хвилин
подати ігристе вино гостям ресторану й протягом
шести хвилин іншим гостям – червоне. На
виправлення винної карти також відводилося шість
хвилин. На дегустації алкогольних напоїв «всліпу»
пропонувалися 9 зразків, продегустувавши які,
необхідно було за 9 хвилин визначити типаж
напою, сировину, з якої він виготовлений, країнувиробника і рік виробництва (якщо він є). Завдання
для цього конкурсу визначав кращий сомельє
України-2009 Іван Бачурін.
Після підведення підсумків конкурсу журі
визначило кращого сомельє України-2016. Ним
став В’ячеслав Назарчук (до речі, минулого року
він був другим), друге місце виборов Дмитро
Саприкін, третє – Віталій Ларін. Два останніх брали
участь у конкурсі вперше й відразу показали такий
високий результат.
Кубок переможцю вручив кращий сомельє
минулого року Олександр Лавриненко. Постійний
партнер конкурсу «Виноробне господарство князя
П.М. Трубецького» подарувало всім півфіналістам
і фіналістам свої вина, а переможцю – ще й
сертифікат на перебування на виноробні. Вино
півфіналістам і призерам, а для переможця
і запрошення у серпні відвідати виноробне

Конкурсант В’ячеслав
Назарчук
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господарство у Франції, подарував ексклюзивний
партнер призового фонду «Дім Calvet».
Асоціація сомельє України нагородила
переможця сертифікатом на навчання у школі
сомельє. Володар другого місця отримав у
подарунок від Асоціації кований ніж французького
виробництва.
Зауважимо, що до глядацької аудиторії
конкурсу долучилися слухачі сертифікатної
програми «Професія сомельє і науково-практичні
основи дегустації вин та алкогольних напоїв»
разом із викладачем програми, доцентом кафедри
біотехнології продуктів бродіння і виноробства
Мариною Білько та студенти спеціальності
«Туризм» разом із завідувачем кафедри туристичного та готельного бізнесу, виконавчим
директором Асоціації сприяння розвитку винного
та гастрономічного туризму Дарією Басюк.
Оргкомітет конкурсу нагородив наш
університет дипломом за партнерство в організації
заходу. Нагадаємо, що у нашого університету давні
дружні стосунки з Асоціацією сомельє України, у
рамках яких для наших студентів проводяться
майстер-класи від професіоналів-виноробів і
кращих сомельє, а також дегустації від провідних
виробників.

Конкурсант
Дмитро Саприкін
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МИКОЛІ
АВРАМОВИЧУ
– 95 !
У квітковому травні виповнюється 95 років
шановній і прекрасній людині Миколі Аврамовичу
Сологубу, який від народження у 1922 році і до
наших днів зберігає активну життєву позицію і
творчій потенціал.
У далекому 1940 році Микола Аврамович
закінчив із відзнакою середню школу у м. Сквира, і
одразу був призваний до армії, де був зарахований
курсантом Вольського військового авіаційного
технічного училища авіамеханіків. Вже через два
роки він брав участь у боях на фронтах Другої
світової війни – пройшов бойовий шлях від
Сталінграда до Берліна. Полковник у відставці,
нагороджений орденами «Вітчизняної війни»,
«За мужність», медалями «За бойові заслуги»,
«За оборону Сталінграда», «За взяття Берліна» та
багатьма іншими. Сьогодні – почесний ветеран
міста-героя Києва.
Повернувшись із війни у 1946 році, поступив,
а в 1951 році закінчив механічний факультет
Київського технологічного інституту харчової
промисловості (КТІХП) ім. А. Мікояна (нині – НУХТ)
і був направлений працювати викладачем кафедри
авіаційного матеріалознавства Київського вищого
інженерного авіаційного військового училища.
З 1958 року був обраний на посаду старшого
викладача кафедри матеріалознавства та
технології машинобудування КТІХП. Саме у цей

М.А. Сологуб консультує аспіранта Білостоцької
політехніки (Польща) З.Кондрата (нині – професора)
час М.А. Сологубом було вперше розпочате
дослідження зносостійкості деталей обладнання
технологічних середовищ цукрових заводів, що
заклало основу наукової школи – дослідження
довговічності та зносостійкості технологічного
обладнання харчової промисловості, які стали
головними у науковій роботі кафедри. Микола
Аврамович очолив цей напрям і створив потужну
наукову школу. Кандидатську дисертацію захистив
у 1964 р., а докторську - в 1993 р. Очолював кафедру
матеріалознавства та технології машинобудування
у 1980-1992 рр.
М.А. Сологуб – автор і співавтор близько 250
праць, в тому числі 15 підручників і навчальних
посібників, чотирьох монографій, понад 120 статей,
опублікованих у фахових наукових виданнях, має 7
авторських свідоцтв на винаходи.
Ветеран кафедри М.А. Сологуб за досягнуті
успіхи в роботі нагороджений орденом «Трудового
Червоного Прапора», грамотою Верховної Ради

України «За заслуги перед українським народом»,
почесною грамотою Київського міського голови «За
вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняної
науки, багаторічну плідну наукову роботу»,
нагрудними знаками «Петро Могила», «За сумлінну
працю».
В останні роки Микола Аврамович,
незважаючи на поважний вік, активно продовжує
готувати підручники, словники, конспекти лекцій
англійською мовою. Указом Президента України
в 2016 році йому призначена «Довічна державна
стипендія». Досвід, технічні та життєві поради
М.А. Сологуба завжди дуже корисні колегам і
студентам. Зичимо нашому шановному Миколі
Аврамовичу міцного здоров’я, ще багато років
творчого життя, добра та всього найкращого.
Колектив кафедри
машинобудування, стандартизації
та сертифікації обладнання

ПОДВІЙНИЙ ЮВІЛЕЙ
З почуттям глибокої поваги вітаємо професора
Миколу Івановича Осейка з нагоди 80-річного
ювілею та 50-річчя плідної роботи у НУХТ!
Знаємо Вас впродовж багатьох років і цінуємо
як фундатора спеціальності «Технологія жирів і
жирозамінників», видатного вченого і педагога,
порядну і відповідальну людину.
Зичимо Вам доброго здоров’я й наснаги на
довгі роки життя, злагоди й добробуту, родинного
благополуччя, щастя, радості й успіхів у подальшій
праці.
Микола Іванович закінчив у 1960 р. хімікотехнологічний факультет Лісотехнічної академії
у м. Ленінград за спеціальністю «Технологія
целюлозно-паперового виробництва». З 1967 р.
працює у нашому навчальному закладі, у тому
числі професором кафедри технології м’яса,
м’ясних та олієжирових продуктів (1995-2011 рр.),
з 2011 р. ‒ професором кафедри технології жирів
і парфумерно-косметичних продуктів. Докторську
дисертацію захистив у 1982 р.
Науковим напрямком професора М.І. Осейка
є ліпідологія, нанотехнологія, якість і безпека
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сировини та продукції олієжирової галузі, розвиток
концепції ендоекології особистості в системі
КТІОЛ (комплексна терапія індивідуального
оздоровлення людини). Ця система направлена на
створення нових харчових продуктів оздоровчопрофілактичної та лікувальної дії.
Заслужений винахідник України, у 2007 р.
нагороджений нагрудним знаком Міністерства
освіти і науки України «За наукові досягнення».
Автор підручника нового покоління «Технологія
рослинних олій». Член двох спеціалізованих
вчених рад із захисту докторських і кандидатських
дисертацій, який підготував низку кандидатів
технічних наук.
Колектив кафедри
технології жирів і парфумерно-косметичних
продуктів
Адміністрація, викладачі, співробітники та
студенти також щиро вітають наших шанованих
ювілярів-ветеранів і приєднуються до всіх теплих
побажань, що звучать на їх честь.
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ВІТАЄМО!

Микола Сергійович Лобур, заступник директора
з навчальної роботи Коледжу ресторанного
господарства НУХТ
Любов Іванівна Скопіна, завідувач навчальної
лабораторії кафедри технології цукру і підготовки
води

Добігає до кінця весна. У її останній місяць свої ювілеї святкують наші колеги:

Людмила Федорівна Колесова, робітник
громадського харчування студентської їдальні
Галина Іванівна Мороз, завідувач складу відділу
матеріального постачання
Олена Вячеславівна Олабоді, головний
бібліограф Науково-технічної бібліотеки

Наш колектив сердечно вітає ювілярів травня й
бажає міцного здоров’я, незгасної енергії, злагоди у
родинах й усіляких гараздів!

ПРИЙМІТЬ ВІТАННЯ!

Ректор університету, доктор технічних наук,
професор Анатолій Українець за вагомий особистий
внесок у розвиток вітчизняної науки, зміцнення
науково-технічного потенціалу України, багаторічну
сумлінну працю та високий професіоналізм
нагороджений орденом «За заслуги» І ступеня
(Указ Президента України №135/2017).
Ця нагорода стала істиною оцінкою з боку
держави багаторічної плідної діяльності керівника
нашого навчального закладу, його високого

КРАЩІ!

Чоловіча й жіноча збірні університету з футзалу
продовжують примножувати свої здобутки,
радуючи своїх вболівальників й поповнюючи
скарбничку спортивних трофеїв університету.
У Запоріжжі відбулися вирішальні матчі
чемпіонату України з футзалу серед ВНЗ, які
визначили чемпіона та призерів першості.
Наша чоловіча збірна перемогла у головному
матчі чемпіонату івано-франківський «УраганПНУ» з рахунком 7:4 й стала цьогорічним
чемпіоном України. Автори голів – Євген Жук (17,
23, 32, 38 хвилини), Руслан Савенко (20 хвилина),
Євген Смоловик (28, 32 хвилини). Кращим
тренером чемпіонату був визнаний старший
викладач кафедри фізичного виховання нашого
університету, майстер спорту по міні-футболу,
тренер нашої збірної Тарас Шпичка.
Організатори, глядачі, преса й супротивники
– усі одностайно відзначили, що наша команда
заслуговує на щирі оплески. Наші футзалісти
стабільно відіграли усю дистанцію чемпіонату і
блискуче виглядали у фінальній частині. Просто
феноменальну гру продемонстрував у цих
матчах наш капітан Євген Жук – сім його влучних
«пострілів» у ворота двох команд говорять самі про
себе (Євген – став єдиним у складі півфіналістів
чемпіонату, хто зумів відзначитися «хет-триком», а
у фіналі чотири рази вразив ворота суперника).
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професіоналізму, величезної працездатності,
невичерпної енергії і, головне, щирої любові до
своєї справи.
Колектив університету щиро вітає ректора!
Нехай Ваш професійний досвід, управлінський
талант і організаторські здібності й надалі
сприятимуть вагомим досягненням. Щиросердо
бажаємо Вам, шановний Анатолію Івановичу,
міцного здоров’я, наснаги, успіхів у реалізації
намічених планів, щастя Вам і Вашим близьким!
Під час урочистої церемонії закриття фінальної
частини спортсменів привітав президент ВФАС Іван
Крутько, який відзначив цікаву безкомпромісну
гру команд за призові місця. А вже у серпні
студентська збірна з футболу гратиме у Всесвітній
літній Універсіаді. Сподіваємося, у складі цих
команд будуть і представники НУХТ.
У спортивному комплексі Національного
університету фізичного виховання та спорту
відбувся фінальний матч розіграшу Кубку міста
Києва з футзалу серед жіночих студентських
команд вищих навчальних закладів, в якому
зустрілися збірні команди нашого університету
та Національного педагогічного університету
ім. М. Драгоманова. Підтримати наших футзалісток
прийшли проректор університету з соціальнопобутових питань Віктор Сташейко, завідувач
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кафедри фізичного виховання Ірина Павлюк і,
звичайно, вболівальники, що гаряче підтримували
спортсменок.
Наші дівчата знову продемонстрували вищий
клас і, здолавши суперниць із рахунком 3:2,
стали переможцями ІІІ Чемпіонату м. Києва. Крім
того, кращим гравцем була визнана Анастасія
Кліпаченко, а головний тренер команди Тарас
Шпичка отримав нагороду як кращий тренер.
Також під час церемонії нагородження
відбулося підведення підсумків конкурсу «Міс
фото ФАСК 2017». У голосуванні, в якому взяли
участь понад 13 000 користувачів соціальної
мережі «Вконтакте», перемогла у номінації «Міс
чарівність» Анастасія Кліпаченко.
Вітаємо наших збірників і дякуємо за
блискучий футбол!
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