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ПРОМIНЬ
ГАЗЕТА НАЦIОНАЛЬНОГО УНIВЕРСИТЕТУ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГIЙ

НУХТ . ПРОМIНЬ

ВАЖЛИВІ РІШЕННЯ

26 квітня відбулося планове засідання вченої ради університету. Розпочалося воно за традицією з вітання членів
ради, що відсвяткували дні народження між засіданнями
та вручення відзнак.
Ректор Анатолій Українець вручив:
- нагрудний знак «Ветеран НУХТ» професорові кафедри
гуманітарних дисциплін Світлані Буравченковій та професорові кафедри автоматизації та інтелектуальних систем
керування Борису Гончаренку;
- нагрудний знак «Подяка ректора» завідувачу кафедри
біотехнології і мікробіології Тетяні Пирог.
Відповідно до порядку денного вчена рада розглянула
кадрове питання, звіти про результати перевірки діяльності Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ і Свалявської філії НУХТ, звіт про наукову та
інноваційну діяльність, підготовку наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, інформацію про роботу редакційно-видавничого центру університету та поточні
питання.
По кадровому питанню вчена рада відкритим голосуванням підтримала рішення колективу Вінницького коледжу НУХТ щодо висунення на посаду директора коледжу
Володимира Керницького. Вибори директора і засідання
педагогічної ради коледжу, на якому затвердили рекомендацію органу громадського самоврядування щодо
кандидатури на посаду директора, відбулися там 18 квітня.
Ректор Анатолій Українець підписав наказ про призначення
Володимира Керницького директором Вінницького коледжу і контракт із ним. Вчена рада привітала новопризначеного директора оплесками.
Ретельний аналіз діяльності директора Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості НУХТ Віктора
Федоріва здійснила комісія університету, звіт якої представив голова комісії Валерій Виговський. Він зазначив,
що перевірка відбулася вже втретє за останні сім місяців,

оскільки від колективу коледжу не припиняли надходити
скарги до університету, до МОН та до Комітету Верховної
Ради України з питань науки та освіти. Попередні дві перевірки закінчилися винесенням доган директорові. Третя перевірка засвідчила, що факти попередніх порушень не були
усунуті, а навпаки посилилися. Були виявлені порушення
кадрові, нормативні у організації навчального процесу,
фінансові. Стурбованість викликає і мікроклімат у колективі. По результатах перевірки й спілкування з колективом,
комісія внесла рекомендацію вченій раді звільнити Віктора
Федоріва з посади директора за систематичне неналежне
ставлення до посадових обов’язків і фінансові порушення й
передати відповідну інформацію до слідчих органів. Виступ
Валерія Виговського доповнив перший проректор Володимир Яровий, який зокрема повідомив, що були підготовлені
бюлетені для таємного голосування по цьому питанню, але
Віктор Федорів напередодні вченої ради надіслав заяву на
звільнення. Ректор оприлюднив відповідний наказ, й вчена
рада відкритим голосуванням підтвердила його. Крім того,
ректорат вніс пропозицію перевести з посади директора
Кам’янець-Подільської філії НУХТ на посаду в.о. директора
коледжу Едуарда Зваричука до проведення конкурсу. Вчена рада також підтримала цю пропозицію.
Перевірка діяльності Свалявської філії НУХТ виявила обмежений контингент студентів і значну фінансову заборгованість – по заробітній платі, сплаті податків і комунальних
платежів. Тому комісія, яка здійснювала перевірку, рекомендувала вченій раді у зв’язку із безперспективністю
повноцінного набору у майбутньому студентів до цієї філії,
закрити її, а директору Ларисі Удворгелі винести догану за
неналежне виконання посадових обов’язків. Студентам, що
наразі навчаються у філії, буде запропоновано перевестися
до університету або до однієї зі Львівських філій НУХТ. Вислухавши звіт комісії, вчена рада прийняла рішення закрити Свалявську філію НУХТ і винести догану її директорові.

Звіт про наукову та інноваційну діяльність, підготовку
наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації представив проректор з наукової роботи Олександр
Шевченко. Він ґрунтовно проаналізував усі аспекти наукової роботи нашого колективу й навів відповідну статистику.
Нагадаємо, що наприкінці лютого проректор відзвітував у
МОН, і наукова робота колективу НУХТ отримала схвальний
відгук заступника міністра Максима Стріхи.
Щодо роботи редакційно-видавничого центру університету доповіли перший проректор Володимир Яровий і в.о.
директора центру Любов Орішич. На питання стосовно матеріально-технічного забезпечення його функціонування
відповів проректор Олександр Бессараб.
Серед поточних розглянули внесення змін до Положення про проведення конкурсного відбору науково-педагогічних працівників (доповідач – помічник проректора
Олена Негода), звіт докторанта 2-го року навчання Юрія
Змієвського щодо повного виконання дисертаційної роботи
(доповідач – проректор Олександр Шевченко), затвердили
кандидатури на отримання академічних стипендій ім. діячів першого українського Уряду (доповідач – проректор
Лариса Арсеньєва), прийняли рішення по зверненнях кафедр щодо закордонних відряджень молодих науковців
для участі у наукових заходах і стажуваннях (доповідач
– вчений секретар Наталія Ткачук).
Наостанок ректор нагадав, що магістри усіх спеціа–
льностей університету з 1 вересня будуть навчатися за
оновленими навчальними планами, максимально наближеними до європейських, і закликав колективи кафедр
прискорити роботу з розроблення цих планів. Також Анатолій Українець навів коротку інформацію щодо важливих
подій, що відбулися в інститутах і на факультетах НУХТ у
квітні.
На цьому порядок денний був вичерпаний, і ректор закрив засідання.

Коментує проректор О. Бессараб

Інформація від Л. Орішич
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ІННОВАЦІЙНІ ІДЕЇ

НУХТ

18 травня у рамках святкування Дня науки в Міністерстві освіти і науки України міністр Лілія Гриневич
вручила премії Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.
Цього року з 17 поданих заявок конкурсний Комітет
відібрав 5 найкращих робіт, авторські колективи яких отримали Премії. Надзвичайно приємно, що серед переможців і фахівці нашого університету з роботою «Розробка та
впровадження інноваційних ресурсозберігаючих та імпортозамісних технологій харчових продуктів в структурі продовольчої безпеки України», виконаною спільно з колегами
з Київського національного торговельно-економічного університету та Національної академії аграрних наук України.
Робота являє собою комплексну розробку високоефективних, конкурентоспроможних вітчизняних технологій, спрямованих як на виробництво нових видів продукції адаптогенної, імуномоделюючої, антистресової дії, адекватної
фізичним та психоемоційним перевантаженням, так і на
інтенсифікацію технологічних процесів.
Розроблення інноваційних технологій стосувалося таких напрямів харчової промисловості, як хлібопекарна,
спиртова, цукрова, м’ясо та рибопереробне виробництво,
виробництво хлібопекарських дріжджів, та принципово
нового напряму в харчовій індустрії України – виробництва
продуктів на основі сировини тваринного і рослинного походження, сумішей харчових комплексних функціональних, харчових концентратів, багатокомпонентних харчових
композицій та дієтичних добавок оздоровчого, лікувального, профілактичного і спеціального призначення, які за
якістю, ефективністю та безпекою відповідають основним
принципам здорового харчування ХХІ століття.
Наукові результати роботи відображені у 36 монографіях і підручниках, 125 наукових статтях та підтверджені
143 патентами на винаходи. За тематикою роботи захищені
6 докторських і 19 кандидатських дисертацій.

Впровадження запропонованих унікальних технологій має значний економічний ефект, а також ресурсний
(вони дозволяють спиртовій галузі зменшити витрати
енергоносіїв у середньому на 60 тис. т. умовного палива та
заощадити до 15 тис. т. вуглеводовмісної сировини на рік),
соціальний (з’являється можливість надавати виробам
оздоровчих (функціональних) властивостей, подовжити
терміни зберігання, покращити органолептичні характеристики), екологічний (зменшення кількості шкідливих
викидів і стоків промислових підприємств на 15-20%).
Нагадаємо, що премія Кабінету Міністрів України за
розроблення і впровадження інноваційних технологій присуджується щороку до Дня науки за особливі досягнення
у розробленні і впровадженні інноваційних технологій у
виробництво.
Щиро вітаємо ректора університету, професора Анатолія Українця, проректора з наукової роботи, професора
Олександра Шевченка, заступника директора з наукової
та патентно-ліцензійної роботи Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ, професора Петра Шия
на, завідувача кафедри технології оздоровчих продуктів
Навчально-наукового інституту харчових технологій НУХТ,
професора Галину Сімахіну, професора кафедри технології
м’яса і м’ясних продуктів Навчально-наукового інституту
харчових технологій НУХТ, професора Василя Пасічного з
високим визнанням їх наукової роботи!
Не відстають від знаних науковців і студенти нашого
університету, які стали переможцями хакатону агроінновацій Student Agritech Challenge, організованого для студентів
агро- і технічних спеціальностей агрохолдингом МХП спільно з Radar Tech і AgroHub 12-13 травня.

Student Agritech Challenge зібрав близько 130 учасників
із різних міст України: Львова, Вінниці, Одеси, Дніпра та Києва, які об’єдналися в 22 команди для того, щоб за 30 годин
розробити рішення реальних кейсів. Головна мета хакатону
полягала в стимулюванні креативної молоді до вирішення
завдань і викликів аграрного сектору. В цьому допомагали
запрошені спеціалісти, спікери, ментори з ПАТ «Миронівський хлібопродукт», які виступили головним ініціатором
та організатором челенджу.
Збірну команду НУХТ представили студенти Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад.
І.С. Гулого Іван Глущенко та Володимир Десюк, Навчально-наукового інституту харчових технологій Христина Наливайко, факультету автоматизації і комп’ютерних систем
Олексій Дібров та Євген Бондаренко, за технічної підтримки
професора кафедри мехатроніки та пакувальної техніки
Миколи Якимчука. Команди шукали інноваційні ідеї по
оптимізації і автоматизації виробництва на основі кейсів
МХП, представлених менторами агрохолдингу. Під час
хакатону у студентів була можливість вирішити реальний
кейс від компанії, отримати консультації провідних експертів МХП, попрацювати в одній команді з молодими спеціалістами провідного агрохолдингу Східної Європи.
Наша команда-переможець за умовами конкурсу отримує головний приз - поїздку до одного з інноваційних
технологічних парків Ізраїлю. Крім того, кращі учасники хакатону будуть працевлаштовані в агрохолдингу МХП поза
конкурсом.
Вітаємо наших студентів із перемогою та бажаємо подальших здобутків у майбутньому!

Команда НУХТ на агрохакатоні-2018

Вручення премії КМУ ректору А. Українцю
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Молодь дiлиться

Здобутками

23-24 квітня наш університет мав за честь у черговий
раз проводити Міжнародну наукову конференція молодих
учених, аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді вирішенню проблем харчування людства у XXI столітті».
Цього року вона відбулася вже 84-й раз.
Пленарне засідання відкрив проректор нашого університету з наукової роботи, професор Олександр Шевченко,
який тепло привітав молодих науковців від ректора, професора Анатолія Українця, колективу нашого вишу та себе
особисто.
Голова Ради молодих вчених нашого університету, доцент Олексій Губеня також привітав молодих науковців і
повідомив, що цього року кількість учасників конференції
значно зросла – у чотирьох томах матеріалів конференції
опубліковані понад 1800 тез доповідей, левова частка яких
англійською мовою, а також розповів про програму й регламент роботи конференції.
Із вітальним словом до учасників наукового зібрання
звернулися голова Студентського наукового товариства
НУХТ Ольга Коваль, представники Університету Штефан
чел Маре (Румунія), Вінницького національного аграрного
університету, Уманського національного університету садівництва.
Впродовж двох днів роботи конференції її учасники розглянули надзвичайно широке коло питань у 57 секціях. Молоді науковці з провідних університетів і наукових установ
України, а також Білорусі, Румунії, Молдови, Болгарії, Азербайджану Туреччини, Македонії та інших держав представили свої наукові розробки у галузі харчових технологій,
хімії, процесів і обладнання, систем автоматизованого
керування, економіки і управління, а також освіти і науки.
Цього року була продовжена минулорічна успішна практика роботи англомовних секцій – «Харчові технології»,
«Хімія та хімічні технології», «Процеси та обладнання харчових виробництв», «Економіка і управління» та «Готельно-ресторанний та туристичний бізнес».
Зазначимо, що наш університет – один із не багатьох не
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лише в Україні, а і у світі, що може забезпечити проведення
Конференції в такому широкому діапазоні тематик і охопити всі галузі харчової і суміжних наук. Цьому сприяють і
значний історичний досвід, і наукові традиції, і потужний
науковий потенціал наших вчених, і ентузіазм та креативність молодих науковців.
Творча молодь найбільш активно сприяє інтеграції науки у світовий науковий простір. Робота англомовних секцій
Конференції підтвердила, що ми можемо гідно представити наші наукові розробки світовій науковій спільноті, готові
брати участь у міжнародних наукових проектах і якісно вирішувати питання, що ставить суспільство перед харчовою
наукою. Провідні вчені та керівництво університету особливо відзначили англомовні презентації молодих науковців і
студентів.
Наш університет пишається, в першу чергу, не лише
своїми досягненнями, а і надійними партнерами, які підтримують наші наукові заходи. Ми з особливою вдячністю
сприймаємо підтримку колег із Білоруського національного технічного університету, що представили у збірнику
конференції понад 100 тез доповідей, Азербайджанського
державного економічного університету (30 тез), Білоруського державного аграрного технічного університету,
Русенського університету (Болгарія), Технічного університету Молдови, Могилівського державного університету
продовольства (Білорусь), наукових установ Національної
академії наук України. Окремо варто відзначити молодих
науковців Університету «Штефан чел Маре» (м. Сучава, Румунія), які не лише надіслали цікаві наукові розробки, а і
безпосередньо взяли участь у роботі секцій і пленарного
засідання Конференції.
Ось приклад роботи лише кількох секцій, але він дає
уявлення про різнобічність наукових інтересів учасників
конференції.
24 квітня відбулося засідання секції «Технологія функціональних інгредієнтів та нових харчових продуктів»,
на яку молоді науковці НУХТ та інших ВНЗ, у тому числі

закордонних: Technical University of Moldova (Молдова),
Азербайджанського державного економічного університету, Харківського державного університету харчування
та торгівлі, Державного закладу «Луганський національний
університет ім. Т.Шевченка» (м. Старобільськ), Українського
державного хіміко-технологічного університету (м. Дніпро)
подали 44 матеріали доповідей.
Теми доповідей були присвячені актуальним напрямам
розроблення, виробництва та споживання принципово
нового покоління харчових продуктів – продуктів оздоровчого, профілактичного, лікувального та спеціального
призначення.
В обговоренні доповідей молодих науковців активно
брали участь викладачі та студенти нашого вишу.
Наприкінці роботи секції були підведені підсумки: визначені найкращі усні доповіді серед студентів. Найбільш
актуальними та цікавими були доповіді студентів 2-го
курсу факультету готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу НУХТ Олександра Іванова і Даніїла Ренке («Енергетичні напої з натуральними добавками для спортсменів»),
та магістрантки кафедри технології оздоровчих продуктів
Зої Прут («Роль маркетингових досліджень у розвитку ринку функціональних харчових продуктів»).
Заслухані доповіді свідчать про те, що індустрія здорового харчування, про яку кілька років тому ще і не йшлось,
формується, розвивається і чекає на молоді кадри, здатні
однаковою мірою орієнтуватись у сучасних харчових технологіях і останніх здобутках медицини з точки зору впливу харчових продуктів на організм людини.
Засідання секції «Технологія ресторанної продукції» відбулося 23 квітня. Викладачі кафедри готельно-ресторанної
справи та студенти факультету готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу підготували 43 доповіді, з них 6 англійською мовою. У роботі секції взяли участь представники
Харківського державного університету харчування і торгівлі, Чернівецького торговельно-економічного інституту
КНТЕУ, Полтавського університету економіки і торгівлі.

ПРОМIНЬ . НУХТ
Неабияку зацікавленість присутніх викликали роботи
аспіранта кафедри готельно-ресторанної справи Ольги Муляр, асистента кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції Людмили Дейниченко і студентки кафедри
готельно-ресторанної справи Тетяни Вознюк, які висвітили
нові наукові підходи в інноваційному розвитку готельно-ресторанних комплексів і розширенні асортименту
ресторанної продукції з використанням нетрадиційної сировини.
На кафедрі експертизи харчових продуктів працювала
секція «Товарознавство», запрошеним гостем якої став
Олексій Веренікін, генеральний директор компанії «Де Ла
Марк», що є провідним вітчизняним виробником екологічно чистої побутової хімії та косметики. Його доповідь була
присвячена дуже актуальній темі впливу полімерів на екологічну ситуацію. Фахівець висвітлив не тільки екологічні
проблеми сьогодення, а й шляхи боротьби з цією проблемою зі сторони виробника.
У рамках роботи секції також заслухали 9 доповідей,
присвячених найактуальнішим питанням сьогодення: оцінюванню якості та безпечності розчинних напоїв із цикорію, вдосконаленню пробірного контролю ювелірних виробів на основі золота, розвитку сенсорного аналізу у світовій
практиці. Кращими було визначено роботи Юлії Березової,
Богдани Скоробагатько, Анастасії Роботько.
Окрім цього на засіданні секції були представлені 15
постерних доповідей, серед яких найкращі Тетяни Салонової, Ольги Кондратюк та Вікторії Калмазан. Їх роботи
відрізнялися глибиною і цінністю наукових досліджень
матеріалів для виготовлення пірсінгу, науковою новизною
та нестандартними підходами до вирішення проблем безпечності розчинних напоїв із цикорію, аналізом розвитку
сенсорного аналізу у світовій практиці.
На секції «Маркетинг» розглядалися актуальні питання
у сфері маркетингової діяльності підприємств харчової
промисловості. Приділялося багато уваги практичним до-

слідженням в області новітніх маркетингових технологій:
dark-маркетингу, нативній рекламі, love-маркетингу. Обговорювали прийоми психологічного впливу на поведінку
споживачів інструментами маркетингу.
Учасники відмітили, що найцікавішими були доповіді
Світлани Колодюк, Наталії Войтович та Ірини Кальненко.
У рамках засідання секції «Фінанси» доповіли 13 учасників, при цьому були обговорені важливі питання оптимізації податкового навантаження та новації Податкового
кодексу України, формування державного боргу та ролі
міжбюджетних трансфертів у формуванні доходів місцевих бюджетів тощо. Жваву дискусію учасників конференції
викликала тема перспектив розвитку фінансового ринку
України в сучасних умовах, а також участі в ньому страхових компаній з іноземним капіталом. За результатами
роботи було визначено, що кращі наукові результати представили у своїх доповідях Наталія Міндер, Ганна Бихкало,
Юлія Цвіль і Валентина Ярина.
Також варто відзначити активність кафедри фінансів у
профорієнтаційному напрямі – у роботі секції взяли участь
та виступили з доповідями троє учнів Технічного ліцею
Шевченківського ліцею міста Києва.
На кафедрі безпеки життєдіяльності відбулося засідання секції «Life Safety». До секції була подана 31 доповідь з
Білоруського державного аграрного технічного університету (м. Мінськ), Міжрегіональної академії управління персо
налом, Національного технічного університету України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
Київського міжнародного університету, Київського університету туризму, економіки і права і, звичайно ж, НУХТ.
З цікавими та змістовними доповідями виступили 16
студентів і молодих учених. Особливу зацікавленість було
проявлено до доповіді Діани Зубченко та Ольги Кузменчук
про впровадження принципів культури безпеки на підприємствах харчової галузі та про безпеку технологічного
обладнанн. Маргарита Лабжинська, яка працює у ПАТ «Київ-

хліб» здійснила дослідження вмісту токсичних елементів у
зерні пшениці і жита, Олександр Іванов доповів про охорону
праці жінок, а Данило Ренке – про захист прав працівників
із функціональними обмеженнями. Ігорь Ключка та Оксана
Боднар ознайомили присутніх із інноваційними поглядами
в системах навчання та методикою проведення ділової гри
з охорони праці. Про травмування суглобів працівників, що
виконують роботи стоячи, та методи визначення небезпек
стандартами ISO йшлося у виступі Анастасії Бакун і Володимира Іванова. Зацікавленість викликали доповіді Олександри Панченко, Валерії Скуйбіди, Олени Костенко та Артура
Михалевича про сучасні будівельні матеріали, інноваційні
новітні технології в будівництві та використання наноматеріалів і нанотехнологій. Не менш цікавими були доповіді
Оксани Хоменко та Оксани Кобилко про канцерогени в житлових будинках та нітрати у харчових продуктах.
За результатами обговорення кращими визначили виступи Діани Зубченко, Ігоря Ключки та Олександра Іванова.
Атмосфера конференції вселяла відчуття оптимізму –
її учасникам небайдуже те, що відбувається за межами
їх спеціальності й те, що вони за допомогою своїх знань
зможуть зробити для загального блага. Слід відзначити
високий рівень підготовки студентів та актуальність розглянутих доповідей. Ця конференція підтвердила, що наука
ґрунтується на єдиних законах, єдиних поняттях, і в цьому
основа її інтернаціональності.
На заключному пленарному засіданні проректор з наукової роботи, професор Олександр Шевченко, підсумувавши плідну роботу молодих науковців, зокрема зазначив,
що світова наука має гідне поповнення в особі учасників
84-ї Міжнародної конференції молодих учених, аспірантів
і студентів «Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем
харчування людства у XXI столітті». Найкращі доповідачі
англомовних секцій були відзначені грамотами ректорату
НУХТ.

Нагородження учасників англомовних секцій

Робота агломовної секції «Харчові технології»
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НУХТ . ПРОМIНЬ

НОВІ ГОРИЗОНТИ СПІВПРАЦІ

На запрошення ректора університету, професора Анатолія Українця до НУХТ завітав віце-президент університету
Патанжалі (Харідвар, Індія), президент Духовного Ведичного Центру Даянанд, Навчального і благодійного товариства
(Нью Делі), попечитель Фонду Пілот Баба Гуан Сангам, голова Центру дитячої освіти (Делі), доктор Вачаспати Кульвант.
Шановний гість поспілкувався з ректором Анатолієм
Українцем і проректором з наукової роботи Олександром
Шевченком. У ході зустрічі йшлося про започаткування
співпраці щодо навчання студентів з Індії у нашому виші,
стажування наших викладачів в університеті Патанжалі,
відкриття Центру аюрведи на базі НУХТ. Відповідний меморандум буде підписаний найближчим часом.
Доктор Вачаспати Кульвант ближче познайомився з нашим навчальним закладом. Він відвідав факультет готельно-ресторанної справи, де оглянув навчальні лабораторії й
поспілкувався з деканом Віктором Доценком, завідувачем
кафедри технології ресторанної і аюрведичної продукції
Олександрою Нєміріч та студентами, а також пригостився
аюрведичними чаєм та десертами. Побував у лабораторіях
кафедр автоматизації та інтелектуальних систем керування й інтегрованих автоматизованих систем управління, де
його гостинно зустріли професор Анатолій Ладанюк, доценти Ярослав Смітюх, Олександр Пупена, Дмитро Місюра
й детально розповіли про технічне оснащення навчального
процесу приладами провідних світових виробників. Гість
зацікавився суттю лабораторної роботи, що саме виконували студенти, й отримав вичерпні роз’яснення з усіх питань,
які у нього виникли. Наступною зупинкою стали навчально-наукові лабораторії кафедри біотехнології і мікробіоло-
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гії, де доктор Кульвант знайшов багато цікавого для себе
й дотичного до питань, які вивчає впродовж всього життя.
Доценти Вікторія Красінько і Віктор Стабніков детально
познайомили фахівця з роботою колективу кафедри й
науковими здобутками студентів. Спілкуючись із юними
науковцями-біотехнологами, гість наголосив на важливості оприлюднення результатів наукових досліджень перед
якомога ширшою міжнародною аудиторією. Ще на одній
кафедрі побував індійський спеціаліст у перший день свого перебування в нашому університеті – технології цукру і
підготовки води. Тут завідувач кафедри Наталія Гусятинська і професор Олена Грабовська презентували спеціальності, за якими на кафедрі готують фахівців. Доктор Вачаспати
Кульвант зацікавився технологіями очищення питної води
й шляхами вирішення проблем забруднення вод в Україні.
Доктор Кульвант перебував в університеті до 24 травня.
Протягом двох тижнів він читав лекції з Аюрведи для усіх
бажаючих. Перша лекція відбулася у понеділок, 14 травня в
актовій залі університету. Її тема – «Концептуальна еволюція в Аюрведі: з точки зору Ґуни».
Представив гостя та коротко анонсував тематику його
лекції ректор, професор Анатолій Українець.
Безпосередньо свою лекцію фахівець розпочав із визначення Аюрведи. Присутні дізналися, що назва утворена
з двох коренів найдавнішої на землі мови - санскриту:
«аюх» (довге життя) і «веда» (знання). Отже, Аюрведа
пропонує повне глибокого змісту всебічне знання про
здоровий спосіб життя і світогляд про те, як перебувати
в гармонії з природою. Це безсмертне знання як прожити
життя, система зцілення. І, на думку, доктора Кульванта

Україна повинна мати таку безцінну систему лікування.
Також у рамках ввідної лекції фахівець розповів, що
Аюрведа заснована на передумові про те, що життя являє
собою розумну взаємодію Атми (вищої Душі), манаса (розуму), індрій (почуттів) і шаріри (тіла). Вони є осередком
п’яти щільних першоелементів, які беруть участь у формуванні конституції кожного індивідуума, яка називається пракрити. Вона, в свою чергу, визначається балансом
життєвих сил трьох фізичних енергій - вати, пітти і капхи
і трьох розумових енергій - саттви, раджаса і тамаса. Доктор Кульвант коротко охарактеризував всі названі поняття
й резюмував, що Аюрведа думає про кожного з нас – ті,
хто здорові, стануть ще здоровішими, а ті, хто не дуже
здоровий – вилікуються. Всі зможуть стати сильнішими й
красивішими.
Подякувавши за увагу, індійський фахівець підтвердив
зацікавленість у навчанні індійських студентів у нашому
виші, зокрема на освітніх програмах технологічного та хімічного спрямування.
Впродовж наступних днів доктор Кульвант прочитав ще
низку лекцій:
«Аюрведа: антична наука цілісного здоров’я», «Співвідношення між Дошами і Раса: вплив сонячного місяця
та індивідуальної енергії на основі сезону», «Введення в
Панчакарма Шодхан - Дії Панчакарми - Дія очищення»,
«Трав’яна медицина як підсилювач пам’яті», «Йога та здоров’я», «Йога для лікування стресу», «Йога для покращення
пам’яті: огляд на основі доказів», «Методи релаксації при
управлінні психосоматичними розладами», «Духовність у
терапевтичній системі».

НАТХНЕННЯ

15 травня студенти й викладачі факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу познайомилися з
одним із кращих шеф-кухарів Італії Джанні Тота, який нині
є шефом київського ресторану «Fabius». Його часто називають VIP-шефом, адже Джанні працював як персональний
шеф у багатьох відомих особистостей – Далай-лами, Анни
Вінтур, з футбольною командою «Inter», брав участь у
відкритті «Richmond restaurant», «Doriani Montenapoleone
Cafe Restaurant», «Yacht Club Costa Smeralda» (Porto Cervo).
Також у зустрічі взяли участь директор ресторану «Fabius»
Віра Кащеєва й PR-менеджер Світлана Ломакіна.
З першого ж моменту спілкування в аудиторії встановилася тепла, сімейна атмосфера. Гість, який знає лише
кілька слів російською, одразу ж зумів налагодити контакт
із присутніми. Він розповів як вперше приїхав до Києва, як
прийняв рішення залишитися в Україні і колектив ресторану «Fabius» став його другою сім’єю. Фахівець наголошував, що у наших студентів багато можливостей, якими
варто скористатися, закликав молодь вірити в свою мрію й
наполегливо працювати для її досягнення. А ще розказував
про свій життєвий шлях, про те, що по-доброму заздрить
нашим студентам, оскільки сам не мав можливості здобути освіту. Мотивував до вивчення іноземних мов, кепкуючи
з себе, що вісім місяців спілкується з колективом ресторану через перекладача, й з гарною порцією гумору повідав,
як опановував слово «чому», яким так часто користуються
на кухні шефи, коли сердяться. Джанні розповів про свої
волонтерські ініціативи – «Різдво для безхатченків» у Мілані, у рамках якого вже 15 років за власний кошт готує
для бездомних їжу, створення таборів для постраждалих
від землетрусу в Італії. Він впевнений – допомагати ближнім легко й необхідно, й закликав наших студентів також
не бути байдужими. Ще одна ініціатива, яку шеф планує
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запустити спільно з організатором цієї зустрічі, успішною
підприємницею Ганною Штефко, – призначення стипендій
кращим студентам. Не отримавши освіту сам, він прагне
підтримати тих, хто її здобуває.
Також сеньйор Тота представив присутню на зустрічі
співробітницю ресторану «Fabius», магістрантку спеціальності «Технології в ресторанного господарства» Аліну
Руських. Шеф охарактеризував нашу студентку як дуже
сумлінну працівницю й позитивну людину.
Насамкінець шеф роздав автографи всім охочим, а
у другій частині свого візиту до НУХТ провів для зацікавлених майстер-клас, де поділився своїми професійними
таємницями.
Як зізнався сам шеф, кухня для нього – це пристрасть,
місце натхнення. Він обожнює готувати, вигадувати нові
смаки й поєднувати інгредієнти – гаряче з холодним,
м’яке з хрустким тощо. Джанні каже, що українська кухня
схожа зі середземноморською. Вона натуральна, бо в ній,
як і у середземноморській, поважають традиції. Тому він
намагається поєднувати ці дві традиції, дві культури, щоб
максимально задовольнити всіх гостей. Ближче знайомлячи присутніх зі своєю філософією, шеф приготував своє
коронне блюдо – різотто.
Розпочав фахівець із ввідної інформації про одяг та
дотримання гігієнічних вимог на кухні. Далі зізнався, що є
прибічником традиційної кухні. Наприклад, в Україні серце
італійця полонив борщ, приготований бабусею його знайомої. І хоча він неодноразово куштував цю страву в різних
ресторанах, у тому числі й приготовану за авторськими
рецептами, бабусин борщ ніщо затьмарити не змогло. Але
в той же час шеф наголошує, що кухня – завжди еволюція.
Тому він розробив авторські рецепти різотто, за два з яких,
до речі, має нагороди в Італії.

Студенти дізналися, який рис слід використовувати для
приготування різотто, й що шеф, аби зробити страву легшою для сприйняття шлунком, замінив традиційні цибулю
й вино натуральними кислотами. Детально коментуючи
свої дії, він поділився родзинками приготування смачного бульйону й соковитого шпинату, а також відповів на
численні запитання студентів. А їх цікавило буквально все
– від того, чи вимагає він від підлеглих увесь час носити
кухарський ковпак, до знаменитого авторського десерту
тірамісу.
«Всі інгредієнти в моєму різотто самостійні, я з’єдную
різні емоції. Тому кожний раз, куштуючи моє різотто, гість
відчуває вибух смаків», – каже Джанні. У своїх стравах він
робить акцент на натуральності смаку кожного інгредієнта, тому вважає за краще майже не додавати в них сіль.
Таким чином шеф прагне, щоб кожний зміг чітко оцінити
натуральність і якість продуктів, адже часто сіль ховає
справжній смак. Фахівець заявив, що смак його страв
подібний поцілунку – чим більше смакуєш, тим більше
хочеться. І всі присутні змогли пересвідчитися в цьому,
дегустуючи його різотто зі шпинатом і зернятами граната.
Наприкінці майстер-класу шеф на згадку отримав
пам’ятні подарунки від факультету готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу й сам подарував деканові факультету Віктору Доценку свій авторський фартух. А ще було
багато селфі зі студентами й запевнення, що ця зустріч
далеко не остання. На завершення сеньйор Тота вже цілком серйозно сказав студентам, що вони – сьогодення й
майбутнє України, їм її розбудовувати й прославляти.
Додамо, що оскільки навчальна лабораторія не могла
вмістити всіх бажаючих, майстер-клас уже традиційно
транслювався у прямому ефірі на сусідні аудиторії й лабораторії.

VIP-шеф готує різотто

Лайфхаки від Джанні Тота
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ЯК ГАРТУВАВСЯ ННІТІ
Початок у №4
Енергетичний факультет (з 2011 р. – факультет енергетики і енергоменеджменту) був створений у лютому 1978 р.
наказом ректора КТІХП, професора І.С. Гулого на підставі
рішення вченої ради з метою забезпечення підготовки інженерів-промтеплоенергетиків, інженерів з автоматизації
хіміко-технологічних процесів та інженерів з електропостачання промислових підприємств. Проте, підготовка
фахівців з цих спеціальностей здійснювалась і до його
створення. Так, на механічному факультеті підготовка
інженерів-промтеплоенергетиків була розпочата у 1954 р.,
інженерів з автоматизації – у 1960 р., а потім продовжена
у 1963-1973 рр. на факультеті теплоенергетики та автоматизації.
До складу новоствореного факультету увійшли випускові кафедри промислової теплоенергетики (завідувач
– професор Н.Ю. Тобілевич), автоматизації технологічних
процесів та виробництв (завідувач – доцент А.П. Ладанюк),
електропостачання промислових підприємств (завідувач
– професор М.М. Орлов), а також кафедри теоретичної і
загальної теплотехніки (завідувач – професор В.Д. Попов)
та іноземних мов (завідувач – доцент О.П. Авраменко).
Деканом факультету вчена рада КТІХП обрала доцента
М.О. Прядка.
У роки становлення факультету головна увага приділялася вирішенню кадрових питань, удосконаленню навчально-виховного процесу, зміцненню матеріально-технічної
бази кафедр, методичному забезпеченню підготовки
фахівців і науково-дослідної роботи студентів, підвищенню
ефективності наукових досліджень.
Науковцями кафедри промислової теплоенергетики під

загальним керівництвом професора Н.Ю. Тобілевича були
розроблені і впроваджені у виробництво кип’ятильники
бражних колон спиртових заводів, теплові схеми цукрових
заводів із мінімальною витратою палива, випарні апарати
великої одиничної потужності, сепаратори пари випарних
апаратів, підігрівники з кільцевими каналами. Кафедрою
електропостачання розроблені нові схеми електроспоживання промислових підприємств, нові конструкції ліній
електропередач. Наукова робота кафедри автоматизації
була зосереджена на розроблені та впровадженні сучасних мікропроцесорних систем. Науковий колектив кафедри теоретичної теплотехніки під загальним керівництвом
професора В.Д. Попова розробив технологію безперервного варіння утфелів цукрового виробництва та її апаратурне
оснащення. Лише у 1981-1984 рр. економічний ефект від
впровадження наукових розробок вчених факультету сягав
4 млн. крб. За обсягами науково-дослідних робіт факультет
посідав одне з перших місць в інституті.
Важливою подією у житті факультету став перший випуск інженерів-електриків у 1981 р.
У 1984 році до структури факультету увійшла кафедра
обчислювальної техніки та прикладної математики (завідувач – професор С.І. Сіренко). Випускові кафедри факультету
з метою поліпшення практичної підготовки фахівців, створили свої філії на відповідних профільних підприємствах і
в організаціях.
Впродовж 1985-1988 рр., 1988-2003 рр. факультет очолювали доценти М.О. Масліков і Д.О. Столяр. У цей час почалося
активне впровадження комп’ютерної техніки і технологій,
інтенсифікувалася підготовка докторів і кандидатів наук.

На лекції завідувача кафедри проф. Тобілевича Н.Ю.
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У 1995 р. на кафедрі автоматизації технологічних процесів та виробництв була відкрита спеціальність «Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва». У 1999
р. відбувся перший випуск бакалаврів, а у 2000 р. – спеціалістів.
З 1997 року на кафедрі промислової теплоенергетики
була розпочата підготовка фахівців зі спеціальності «Холодильні машини та установки», а у 2002 р. відбувся їх
перший випуск.
У 1994 р. на базі двох випускових кафедр факультету
створена спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями «Технічна теплофізика та промислова теплоенергетика» і «Автоматизація
процесів керування», яка продовжує успішно працювати.
Це дає змогу постійно омолоджувати викладацький склад,
підвищувати його кваліфікацію.
У 1998 р. на базі кафедри промислової теплоенергетики
був створений Інститут проблем енергетики в харчовій промисловості – перший спеціалізований науково-інженерний
підрозділ університету. Директором його став доцент кафедри промислової теплоенергетики В.М. Філоненко.
У зв’язку з утворенням у квітні 2000 р. факультету автоматизації та комп’ютерних систем до нього відійшли
відповідні випускові кафедри разом зі студентами своїх
спеціальностей.
У 2001 р. на енергетичному факультеті розпочата
підготовка бакалаврів і спеціалістів за спеціалізаціями
«Організація та управління енергетичними системами» та
«Енергетичний контроль і маркетинг в електроенергетиці».
З жовтня 2003 року деканом факультету став доцент
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Сучасні лабораторії

М.О.Масліков і пропрацював на цій посаді до входження
факультету до структури Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого. Були розроблені
сучасні навчальні плани підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів для всіх спеціальностей факультету, розпочато оновлення навчально-методичного забезпечення,
створення сучасних навчальних посібників і підручників.
Вчені факультету ефективно вели наукові дослідження
за напрямами: розроблення енергозберігаючих технологій,
ефективних схем тепло- та холодопостачання з максимальним використанням ВЕР на підприємствах харчової
промисловості; розроблення наукових основ створення
високоефективного тепломасообмінного обладнання для
харчової промисловості; розроблення математичних моделей теплотехнологічних об’єктів харчової промисловості та
їх програмного забезпечення; розроблення схем оптимізації систем електропостачання цукрових заводів для зменшення втрат теплової та електричної енергії; розроблення
енергодоцільних технологічних регламентів та засобів
їх контролю; дослідження теплофізичних характеристик
матеріалів і продуктів харчових виробництв; розроблення
методик і апаратури для визначення втрат теплоти на
об’єктах теплових мереж.
Студенти і магістранти факультету активно залучалися
кафедрами до виконання науково-дослідних робіт. Їх результати доповідалися на щорічних міжнародних наукових
конференціях молодих вчених і студентів НУХТ, інших наукових форумах.
Високий рівень теоретичної підготовки та здобутих
практичних навичок студенти і молоді вчені факультету
неодноразово підтверджували, перемагаючи на всеукраїнських олімпіадах і конкурсах різного рівня.
За високі показники у науковій та навчальній діяльності
викладачі кафедр факультету були удостоєні звань лауреата державної премії України, заслуженого діяча науки
і техніки, відмінника освіти, нагороджені Почесними грамотами Кабінету Міністрів, Верховної Ради, нагородами та
відзнаками міністерств і відомств держави.
І нині, ставши частиною потужного Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого,
викладачі й науковці кафедр колишнього енергетичного
факультету плідно співпрацюють з провідними науковими
закладами Національної академії наук України. Серед них
інститути: вугільних технологій, загальної енергетики, теплофізики, відновлювальної енергетики, електродинаміки,
політичних та етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса.

День факультету ЕН

Їх партнерами є провідні вищі навчальні заклади України:
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка,
НТУУ «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського», Національний авіаційний університет, Національний
університет будівництва і архітектури, Одеська національна морська академія, Одеська державна академія холоду.
Сприяє плідній творчій роботі і співпраця з галузевими
науково-технічними організаціями, промисловими підприємствами та об’єднаннями, у їх числі: Національне агентство з ефективного використання енергоресурсів; НТЦЕ ДП
«Укренерго» Мінпаливенерго; департамент енергонагляду
Мінпаливенерго; УкрНДІЦП; ВАТ «Київенерго»; «Київпромелектропроект»; Дарницька ТЕЦ-4; НВП «Енерготехнологія»;
ТОВ «Енергоекспертсервіс».
Енергетичний факультет завжди славився своїм патріотизмом. Його викладачі прищеплювали своїм вихованцям
безмежну любов до України, до нашого начального закладу, до свого факультету. Тут вміли й вміють дбайливо зберігати традиції, пам’ять про колег, яким судилося відійти у
небуття, і про своїх випускників, які розлетілися по світу,
але де б не були, з гідністю несуть звання випускника енергетичного факультету київського харчового.
Енергетика – найважливіша складова економічного та
соціального життя і розвитку держави, запорука прогресу
сучасного суспільства, який можуть забезпечити тільки
висококваліфіковані фахівці відповідного профілю, близько 5 тисяч яких підготував енергетичний факультет НУХТ.
Вони є спеціалістами широкого профілю з достатньою
загальнонауковою, спеціальною, економічною та гуманітарною підготовкою, добре володіють комп’ютерною
технікою та інформаційними технологіями і здатні швидко
адаптуватися до нових умов.
Та час не стоїть на місці, сьогодення потребує динамічного розвитку й всі, хто хочуть бути конкурентоспроможними у своїй царині, мають відповідати найвищому рівню.
Тож відповідно до викликів часу всі інженерно-технічні
спеціальності нашого вишу були зосереджені в одній потужній структурній одиниці. Наразі до складу Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад.
І.С. Гулого входять 8 кафедр, 7 із яких є випусковими.
Усі вони оснащені сучасними комп’ютерними класами,
навчально-науковими лабораторіями, навчально-методичними кабінетами.
Інститут готує фахівців в галузі знань механічної та
енергетичної інженерії. Отримані знання дозволяють вихованцям інституту бути конкурентноздатними на ринку

праці. Його випускники вміють створювати передові технологiчнi процеси, конструювати технологiчнi комплекси,
експлуатувати та дослiджувати їх на базi комп’ютерних
систем проектування, оброблення iнформацiї та органiзацiйно-технiчного управлiння, здiйснювати мiжнародну
патентно-лiцензiйну дiяльнiсть, сертифiкацiю продукцiї
та систем якості, приймати найефективнiшi економiчно
обгрунтованi технiчнi рiшення методами математичного
моделювання та комп’ютерного синтезу.
Випускники ННІТІ працюють експертами з питань ефективного використання енергоресурсів та різноманітного
технологічного обладнання, надають консалтингові та
інжинірингові послуги, енергоаудиторами та інспекторами
в енергетичному секторі, спеціалістами з технічного аудиту, керiвниками підприємств, провiдними спецiалiстами
структурних пiдроздiлiв на пiдприємствах та в органiзацiях харчової, біотехнологічної промисловості, пакувальної індустрії, електроенергетики паливно-енергетичного
комплексу, будiвництва та експлуатацiї мiських пiдземних
споруд тощо.
На кафедрах Навчально-наукового інженерно-технічного інституту ім. акад. І.С. Гулого створені наукові школи, які
працюють над розв’язанням актуальних інженерно-технічних проблем. До цієї роботи залучаються студенти різних
освітніх ступенів, кращі з яких за результатами науково-дослідної роботи рекомендуються до вступу у магістратуру, а потім і на навчання для здобуття освітнього ступеня
доктора філософії.
Колектив інституту спирається на досвід передових
європейських вищих навчальних закладів, забезпечує
академічну мобільність студентів та створює умови для
всебічного розвитку майбутніх фахівців.
Під час проходження виробничої і переддипломної
практик студенти розширюють свої теоретичні знання,
переймають досвід інженерно-технічних працівників. З
метою постійного удосконалення практичної і наукової
підготовки майбутніх фахівців регулярно організовуються
зустрічі з провідними вченими і представниками механічної та енергетичної галузей.
Сьогодення – час для повного розкриття кожної особистості відповідно до її покликання, обдарованості,
здібностей. Тому випускники Науково-навчального інженерно-технічного інститут ім. акад. І. С. Гулого – різнобічно
підготовлені фахівці, які одержують ґрунтовні знання, як із
базових дисциплін інженерно-технічної науки, так і спеціалізованих дисциплін.
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ДЖАЗІ
17 травня в університеті відбулося одне із найвидовищніших і самих очікуваних у нашому виші дійств – загальноуніверситетський конкурс «Міс і Містер НУХТ-2018».
Цього року організатори – фахівці Студентського центру
патріотичного виховання та культурного розвитку запропонували тему «В джазі не тільки?..» й разом із учасниками
створили чергове феєричне шоу.
Інтригуючий початок – закриті куліси й мікрофон на
стійці перед сценою, лунає джазова композиція і промінь
світла вихоплює в кінці центрального проходу фігуру
випускника Навчально-наукового інституту харчових технологій Євгена Амаріци, прохід до сцени разом із підтанцовкою і атмосферний виступ у стилі кращих джазових
клубів – вповні розкрили й задали настрій усьому вечору. А
далі на сцені з’явилися цьогорічні конкурсанти, у першому
конкурсі «Дефіле. Візитка» поставши перед численними
вболівальниками у суто джазових образах:
• пара №1 – Яна Фільченкова і Богдан Потєхін (Навчально-науковий інститут економіки і управління, ННІ ЕіУ)
• пара №2 – Ксенія Семідей (ННІ ЕіУ) і Василь Федикович (Навчально-науковий інженерно-технічний інститут
ім. акад. І.С. Гулого, ННІТІ)
• пара №3 – Ольга Покора та Ілля Солтис (факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу, ГРТБ)
• пара №4 – Тетяна Безчасна та Іван Челешев (факультет
автоматизації і комп’ютерних систем, АКС)
• пара №5 – Єлизавета Скидан і Влад Дорошенко (Навчально-науковий інститут харчових технологій, ННІ ХТ)
• пара №6 – Єлизавета Реченська та Юрій Білецький (фа-

Пара №7
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культет біотехнології та екологічного контролю, БТЕК)
• пара №7 – Іванна Манзебур і Давид Аветисян (ННІТІ)
Протягом шоу пари також вражали своїми талантами
у конкурсі «Моє творче я», розбудили неповторні емоції у
конкурсі «Дефіле у купальниках/Чоловіче дефіле», подарували естетичну насолоду у конкурсі «Дефіле у вечірніх
вбраннях».
Як і завжди надзвичайно яскравим і різноплановим
вийшов творчий конкурс. Фантазії учасників не було меж.
Тож глядачі переживали цілі міні-спектаклі з витонченою
хореографією й бездоганним вокалом. Особливо вразив
світловий номер від Іванни Манзебур і Давида Аветисяна (Навчально-науковий інженерно-технічний інститут
ім. акад. І.С. Гулого).
Під час дефіле у залі було просто гаряче. Юнаки й дівчата досить впевнено почувалися на сцені – довгі тренування
під керівництвом досвідченого хореографа Віктора Белана не були даремними. Витонченість і грація, правильна
постава і пружна хода, вибір найкращих ракурсів для
найбільш вдалої самопрезентації – зробили «Дефіле у купальниках/Чоловіче дефіле» і «Дефіле у вечірніх вбраннях»
видовищними і представницькими.
Оцінювати цей нестримний калейдоскоп краси, грації,
мужності припало журі у складі: директора школи моделей міжнародної агенції «L-Models» Галини Лазаренко, лау
реата всеукраїнських і міжнародних пісенних конкурсів,
віце-міс Державної фіскальної служби України Дарії Вітюк,
співаків, композиторів, заслужених артистів України Назарія та Дмитра Яремчуків.

Пара №1
Іскрометний конферанс забезпечили Євген Амаріца
(віце-містер-2017) і Данило Маслов (містер глядацьких
симпатій-2017), а спонсорами свята виступили університет,
креативний випускник і містер НУХТ-2017 Сергій Бригинець і
фірма «EMOZZI».
Між конкурсами та поки радилося журі, присутніх розважала творча молодь з усіх навчальних підрозділів нашого університету та цьогорічні випускники.
Та ось нарада журі скінчилася, й усіх конкурсантів запросили на сцену. Їх тепло привітала й вручила дипломи
учасників проректор з науково-педагогічної та виховної
роботи Лариса Арсеньєва.
Члени журі не приховували емоцій, ділячись враженнями від побаченого. Зокрема, Галина Лазаренко, яка очолює
журі конкурсу в нашому університеті впродовж останніх
шести років, зазначила, що з кожним роком шоу стає все
цікавішим і кращим. А Назарій і Дмитро Яремчуки навіть
подарували присутнім пісню «Слов’яночка».
І, нарешті, оголошення результатів:
«Міс творчість» – Яна Фільченкова (ННІ ЕіУ)
«Містер творчість» – Богдан Потєхін (ННІ ЕіУ)
«Міс глядацьких симпатій» – Єлизавета Реченська (БТЕК)
«Містер глядацьких симпатій» – Влад Дорошенко (ННІ ХТ)
«Віце-міс» – Єлизавета Реченська (БТЕК) і Іванна Манзебур
(ННІТІ)
«Віце-містер» – Юрій Білецький (БТЕК)
«Містер НУХТ-2018» – Влад Дорошенко (ННІ ХТ)
«Міс НУХТ-2018» – Єлизавета Скидан (ННІ ХТ)
Стрічку «Містера НУХТ-2018» переможцю вручив «Містер
НУХТ-2017» Сергій Бригинець.
Корону «Міс НУХТ-2018» вручила «Міс НУХТ-2017» Ірина
Татарчук.

ПРОМIНЬ . НУХТ

Дефіле візитка

Міс НУХТ-2018

Переможцi
Яскраве відкриття від Є. Амаріци

Дефіле пари №7
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ВIТАЄМО!
• Любов Олексіївна Голавська, швейцар господарського
відділу
• Катерина Антонівна Шайтанова і Надія Вікторівна Ткаченко , швейцари студмістечка
• Валентина Антонівна Горбатюк, старший лаборант кафедри технології хлібопекарських і кондитерських
виробів

Щиро вітаємо ювілярів травня і зичимо вічної молодості, краси, міцного здоров’я, творчих успіхів, удачі у всіх справах, благополуччя і процвітання! У цей сонячний квітучий місяць свої ювілеї відзначають:

• Людмила Григорівна Максименко, прибиральниця господарського відділу
• Володимир Степанович Костюк, доцент кафедри мехатроніки та пакувальної техніки
• Світлана Григорівна Саверська, начальник відділу документального забезпечення
• Юлія Валеріївна Малютіна, прибиральниця студмістечка

• Микола Миколайович Сербин, слюсар-сантехнік 5 розряду служби головного механіка

МОРЕ ДРАЙВУ
Напередодні травневих свят за ініціативи студентської
ради Навчально-наукового інституту економіки і управління в університеті вдруге відбувся фестиваль танцю «NUFT
DANCE FEST».
Минулорічний фестиваль став яскравим незабутнім дійством, тож цього року його учасники доклали усіх зусиль
аби перевершити попередників.
Оцінювати творчість конкурсантів люб’язно погодилися
заслужений артист України, колишній соліст Національного
академічного ансамблю танцю імені Павла Вірського Юрій
Вернигор, хореограф, керівник ансамблю «Грація» Юлія Токарчук і віце-президент Асоціації бально-спортивного танцю України, суддя вищої категорії Олександр Горовецкий.
Битва за призові місця розгорілася не на жарт, адже
наші студенти танцювати люблять і вміють. Як і минулого
року, вони змагалися у трьох номінаціях – «Колективне
виконання», «Соло» і «Дуетне виконання».
Номінацію колективне виконання представляли ансамблі: Навчально-наукового інституту харчових техно-

логій (ННІ ХТ) із танцем «Disko», факультету автоматизації і комп’ютерних систем (АКС) «G-band», факультету
біотехнології та екологічного контролю (БТЕК) «LadDance»
і «Sparkle», Навчально-наукового інженерно-технічного
інституту ім. акад. І.С. Гулого (ННІТІ) «Black Flame», Навчально-наукового інституту економіки і управління (ННІ ЕіУ)
«Dance Formation».
Соло виконували студенти: факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (ГРТБ) Вікторія Билим («Натхнення») і Вадим Агеєв («Зрада»), ННІ ЕіУ Марія Котлярова
(«Божевілля»), ННІ ХТ Анна Омельницька («Сум») і Ілля Агафонов («Закоханість»), факультету АКС Олександра Кравчук
(«Пристрасть»).
Дуетів брало участь всього два, з ННІ ЕіУ у складі Валерії
Пунтус і Катерини Горської та з факультету ГРТБ Юлія Хижняк і Юрій Конончук із танцем «Лялька».
Поки журі радилося, на глядачів чекала зустріч із нашими випускниками, загальними улюбленцями Євгеном
Амаріцею і Василем Федиковичем.

Щиро привітала учасників і гостей танцювального свята
проректор університету з науково-педагогічної та виховної
роботи Лариса Арсеньєва.
Члени журі високо оцінили виступи конкурсантів, зізнавшись, що переможців визначити було дуже важко. Та
з рештою їх присуд був таким:
номінація «Колектив»:
• 1-е місце – «Dance Formation» (ННІ ЕіУ)
• 2-е місце – ННІ ХТ
• 3-е місце – «LadDance» (факультет БТЕК) і «Black Flame»
(ННІТІ)
номінація «Соло»:
• 1-е місце – Вадим Агеєв (факультет ГРТБ)
• 2-е місце – Вікторія Билим (факультет ГРТБ)
• 3-е місце – Марія Котлярова (ННІ ЕіУ)
номінація «Дует»:
• 1-е місце – Валерія Пунтус і Катерина Горська (ННІ ЕіУ)
• 2-е місце – Юлія Хижняк і Юрій Конончук (факультет
ГРТБ)

Нагородження переможців у номінації «Колектив»

Виступ колективу ННІТІ ім. акад. І.С. Гулого
@ “Промінь”
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