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Травень

25 квітня відбулося планове засідання вченої
ради університету. Заступник голови ради,
перший проректор Володимир Яровий розпочав
його з вітання членів ради, що відсвяткували дні
народження між засіданнями.
Cтор. 2

Наука вищого ґатунку
21-22 травня в університеті працювала XI
Міжнародна конференція «Проблеми теплофізики
та теплоенергетики».
Cтор. 4

Визначити кращих
14-16 травня на базі нашого університету відбувся
ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Туризм».
Cтор. 6

Філологія з візерунчастими
акцентами
13 травня професор кафедри іноземних мов
професійного спрямування виступила офіційним
опонентом на захисті дисертації у Чернівецькому
національному університеті ім. Юрія Федьковича.
Cтор. 7

Свято краси
16 травня всі охочі могли побувати на
Дикому Заході – саме такою була тема чи не
найулюбленішого й одного з самих очікуваних
творчих дійств у нашому університеті – конкурсу
«Міс і Містер НУХТ-2019».
Cтор. 8

Життя першокурсника
Поринути у наукове життя першокурсника зі
"створенням ансамблів молекул, запахом щойно
добутої грушевої есенції, висіяним тонким
штрихом Sarcina flava…" допоможе розповідь
студентки першого курсу ф-ту БТЕК.
Cтор. 10

Спортивний п’єдестал
Впродовж останніх років наш університет
славиться ще й впевненими перемогами чоловічої
і жіночої збірних команд із футзалу. Не став
винятком і цей сезон.
Cтор. 11

Важливі рішення
на фото: голова студентської ради В. Висоцький та професор А. Ладанюк
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квітня відбулося планове засідання вченої
ради університету. Заступник голови ради,
перший проректор Володимир Яровий розпочав його з вітання членів ради, що відсвяткували дні народження між засіданнями.
Далі вчена рада приступила до розгляду питань порядку денного.
Першими розглянули кадрові питання. Кандидатури
на заміщення вакантних посад представила вчений
секретар Наталія Ткачук. До складу лічильної комісії
обрали професора Сергія Василенка, заступника проректора Олену Негоду, членів студентського самоврядування Олександра Висоцького, Наталію Петренко і Віталія
Євстаф’єва.
Про виконання Комплексного плану заходів з організації вступної кампанії 2019 р. доповів директор Центру
моніторингу якості і координації освітньої діяльності
університету Ігор Житнецький. Його виступ доповнив Володимир Яровий, а пропозиції по рішенню вніс начальник
навчально-методичного управління Валерій Виговський.
У доповіді проректора з науково-педагогічної та
виховної роботи Лариси Арсеньєвої йшлося про визначення індивідуального рейтингу науково-педагогічних
працівників. Це питання викликало бурхливе обговорення
присутніх. Зокрема, свої запитання задали й висловили
пропозиції професори Сергій Шульга, Анатолій Ладанюк,
завідувачі кафедр Валерій Мирончук, Сергій Василенко,
Людмила Пешук, Тамара Березянко, Наталія Солом’янюк,
декан факультету біотехнології та екологічного контролю Наталія Грегірчак, декан факультету автоматизації
і комп’ютерних систем Андрій Форсюк, директор Навчально-наукового інституту харчових технологій Оксана
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Кочубей-Литвиненко, начальник навчально-методичного
управління Валерій Виговський, проректор з наукової
роботи Олександр Шевченко. Останній нагадав, що у формуванні індивідуального рейтингу не останню роль грає
публікаційна активність викладача, й закликав посилити
роботу у цьому напрямку, особливо з публікації статей у
англомовних наукових журналах університету, оскільки
наразі один із них поданий на входження до наукометричної бази Web of Science.
Ще одне питання, якому присвятили велику увагу
члени вченої ради, реалізація концепції розвитку Науково-технічної бібліотеки університету, що була презентована директором бібліотеки Наталією Левченко. Крім
того, членам вченої ради була представлена виставка
публікацій бібліотеки останніх двох років. У обговоренні цього питання взяли участь Володимир Яровий,
Людмила Пешук, Сергій Шульга, заступник директора
Навчально-наукового інженерно-технічного інституту
ім. акад. І.С. Гулого Михайло Масліков. Усі вони наголошували на великій, кропіткій роботі колективу бібліотеки
й висловлювали подяку і співробітникам, і керівництву
підрозділу.
Наприкінці засідання розглянули поточні питання –
звернення щодо закордонних відряджень для стажувань
наших науково-педагогічних працівників, й заслухали
голову лічильної комісії, професора Сергія Василенка,
який оголосив результати таємного голосування по кожній кандидатурі.
Закриваючи засідання, перший проректор Володимир
Яровий тепло привітав присутніх із Великоднем, побажав
миру у душах, злагоди у сім’ях, творчого натхнення й Божого благословення.

Звітує директор бібліотеки Н. Левченко

Запитання від
зав. кафедри Т. Березянко

Пропозицію вносить
проф. В. Мирончук

Доповідає І. Житнецький
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Наука вищого ґатунку

21-22

В урочистому відкритті конференції
взяли участь перший віце-президент
НАН України Антон Наумовець, академік
НАН України, директор ІТТФ Юрій
Снєжкін, академік НАН України, почесний
директор ІТТФ Анатолій Долінський,
проректори нашого університету
Олександр Бессараб та Олександр
Шевченко, член-кореспондент НАН
України, заступник директора ІТТФ
Віталій Бабак

травня в університеті працювала XI Міжнародна конференція
«Проблеми теплофізики та теплоенергетики», організаторами якої виступили науковці
Інституту технічної теплофізики (ІТТФ) Національної академії наук України і нашого навчального закладу. Впродовж останніх років конференція відбувається що два
роки й охоплює надзвичайно широке коло питань. Цього
року вона була присвячена 100-річчю від дня народження
академіка АН УРСР Олега Кремньова і 135-річчю заснування НУХТ.
Науковий форум такого високого рівня зібрав у нашому виші провідних вітчизняних і закордонних вчених, які
винесли на розсуд наукової спільноти свої напрацювання
останніх років. Діапазон тем, що обговорювався, сягав
від фундаментальних досліджень у теплофізиці та теплоенергетиці до відновлювальних та альтернативних
джерел енергії, енергоефективних технологій, комунальної та промислової теплоенергетики, моніторингу і

автоматизації у промисловості й екологоенергетичного
обладнання для харчової промисловості.
В урочистому відкритті конференції взяли участь
перший віце-президент НАН України Антон Наумовець,
академік НАН України, директор ІТТФ Юрій Снєжкін, академік НАН України, почесний директор ІТТФ Анатолій
Долінський, проректор нашого університету з навчально-виробничої діяльності та розвитку Олександр Бессараб, проректор нашого університету з наукової роботи
Олександр Шевченко, член-кореспондент НАН України, заступник директора ІТТФ Віталій Бабак. Всі вони тепло привітали учасників форуму, зазначили важливість питань,
винесених на обговорення, й побажали науковцям плідної роботи, активного спілкування й спільного успішного
пошуку шляхів впровадження результатів їх досліджень
і розробок у виробництво.
У рамках пленарного засідання з доповідями виступили академіки Юрій Снєжкін, Артем Халатов, Ігор Карп,
член-кореспонденти НАНУ Борис Басок і Степан Кудря, а

на фото: доповідає проф. О. Бессараб

також доцент кафедри теплоенергетики та холодильної
техніки НУХТ Валентин Петренко і завідувачі відділів ІТТФ
В’ячеслав Кремньов і Павло Круковський. Присутні дізналися про деякі сучасні проблеми енергетики України
й почули про реалії й прогнози глобального потепління,
ознайомилися з модульною ядерною енергетичною
установкою з гелієвим реактором і газовою турбіною та
станом і перспективами розвитку відновлювальної та
водневої енергетики. Значну зацікавленість викликала
інформація про тепло- і повітрообмін нового безпечного
конфайнменту ЧАЕС з оточуючим середовищем. Віддали
учасники конференції шану академіку Олегу Кремньову,
про життя й творчість якого розповів його син В’ячеслав
Кремньов, а про плідну діяльність науковця у царині те-
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пломасообмінних технологій та обладнання в процесах
сушіння – Юрій Снєжкін. Тепло згадали свою роботу й
спілкування з Кремньовим Артем Халатов й Ігор Карп.
Проректор Олександр Бессараб розповів про заснування, становлення й розвиток нашого університету, про
знані далеко за межами України наукові школи НУХТ й
плідну роботу та здобутки наших науковців.
Далі учасники конференції продовжили спілкування
в рамках шести секцій. Науковці працювали впродовж
двох днів, адже доповісти про свої здобутки виявили бажання майже 150 учених. Завершилося наукове зібрання
підсумковим пленарним засіданням, під час якого були
вручені грамоти кращим доповідачам.

Доповідь член-кореспондента
НАНУ С. Кудрі

Науковець НУХТ В. Петренко

Вітання
віце-президента НАНУ
А. Наумовця

Академік І.Карп (ліворуч)
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Визначити кращих

14-16

травня на базі нашого
університету відбувся
ІІ етап Всеукраїнської
студентської олімпіади
зі спеціальності «Туризм». Уже третій рік поспіль НУХТ
має честь приймати гостей із усіх куточків України, серед
них цьогоріч були 55 «бакалаврів» і 22 «магістри» з 34 університетів, що готують фахівців для туристичної сфери.
До складу журі олімпіади увійшли 16 осіб – кандидати
та доктори наук, професори і декани профільних факультетів.
На урочистому відкритті олімпіади студентів привітали директор Департаменту туризму та курортів Міністерства економічного розвитку і торгівлі України Оксана
Сердюк, проректор з наукової роботи НУХТ Олександр
Шевченко, заступник декана факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (ГРТБ) Наталія Бондар,
менеджер по персоналу готелю «Hilton Kyiv» Антоніна
Форостяна, співзасновник туристичної компанії «Тревел
профешнал груп» Олена Бойко, менеджер по персоналу
туроператора «Coral Travel» Тетяна Крилова, головний
редактор Національного туристичного порталу Zruchno.
Travel, керівник Клубу мандрівників «НавколоUA» Андрій
Тичина.
«Для кожної кафедри є великою честю організовувати
ІІ етап студентської олімпіади всеукраїнського рівня за
спеціальністю свого профілю», – підкреслила у вітальному слові завідувач кафедри туристичного та готельного
бізнесу НУХТ Дарія Басюк.
Учасники олімпіади виконували два типи конкурсних
завдань. Спершу вони писали тести, які містили 50 пи-

тань на туристичну, географічну та економічну тематику,
що спирались на програми базових дисциплін.
У другій частині учасникам-бакалаврам серед запропонованих двох турів необхідно було розрахувати їх
вартість та, спираючись на точку беззбитковості, обрати
оптимальний для впровадження туристичним оператором. Разом із тим, на основі оцінювання тенденцій
продажів екстремальних і культурно-пізнавальних турів
здійснити прогноз реалізації на 2019 рік та оцінити вплив
найкращого туру на ефективність роботи туристичного
підприємства.
У свою чергу, перед студентами-магістрами було
завдання обрати найкращі умови договору франшизи
для туристичного агента, враховуючи план продажів і
комісійну винагороду кожного з них. Також, спираючись
на критичний обсяг реалізації та рентабельність франшизи, потрібно було оцінити доцільність співпраці за новою
угодою.
У вільний час у супроводі студентської ради факультету ГРТБ учасники олімпіади мали змогу познайомитись
із визначними місцями столиці, побачити старовинні
пам’ятки архітектури та відчути неповторну атмосферу
травневого Києва. А члени журі ознайомились із технологією виробництва парфумів, яку презентувала на майстер-класі студентка кафедри технології жирів, хімічних
технологій харчових добавок та косметичних засобів
НУХТ Лаура Овакімян, а також самостійно виготовили
власний аромат.
Другого дня студенти відвідали цікавий та захоплюючий майстер-клас, який підготувала команда готелю
«Hilton Kyiv» – лідера готельної галузі України.
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Але всі, звісно, з нетерпінням очікували на оголошення
результатів. І ось момент істини настав. За результатами
двох турів переможцями ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Туризм» у 2019
році стали:
Студенти освітнього ступеню «бакалавр»:
І місце – Віолета Сафонова (Харківський національний
економічний університет ім. С. Кузнеця)
ІІ місце – Ольга Нестеренко (Національний університет
біоресурсів і природокористування України) і Марина
Гільманова (Київський національний торговельно-економічний університет)
ІІІ місце – Мирослава Король (Національний університет харчових технологій), Діана Криницька (Тернопільський національний економічний університет) і Ольга
Загура (Київський національний університет ім. Т.Шевченка).
Студенти освітнього ступеню «магістр»:
І місце – Дар’я Осітнянко (Національний університет
харчових технологій)
ІІ місце – Надія Проскурова (Чернівецький національний університет ім. Ю. Федьковича)
ІІІ місце – Анастасія Левченко (Харківський національний університет міського господарства ім. Бекетова).
Головним призом за І місце у Всеукраїнській студентській олімпіаді зі спеціальності «Туризм» став сертифікат на рекламний тур до Туреччини, який переможцю
подарувала компанія TPG.
Вітаємо переможців і бажаємо подальших успішних
сходинок у професійній кар’єрі!

...

ПРОМІНЬ

Філологія з візерунчастими
акцентами

Наталія Науменко

професор кафедри іноземних мов
професійного спрямування

До

гарного міста Чернівців шлях зазвичай довгий, але цікавий. Трохи
в ньому дня і трохи ночі. Багато України і
трохи Молдови. Трохи прози – і дуже багато
поезії. Адже це Буковина, котра дала світові Гірську орлицю – Ольгу Кобилянську
та численні її архітвори: «Землю», «Битву»,
«Царівну», «Людину», «Меланхолійний
вальс», «Природу», «Матір Божу»… і, мабуть,
найчарівнішу в українській літературі повість, перечитуючи яку мимоволі уявляєш
себе в тих краях, – «У неділю рано зілля
копала».
Так-от, у неділю рано, 12 травня цього
року, делегація філологів, які прибули з
різних міст України на велике наукове
свято – захист кандидатських дисертацій
у славнозвісному Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича, – мали чудову нагоду накопати… ні,
не зілля, а цибулинок тюльпанів. Саме в ці
дні на широкому полі поза Чернівцями відбувся фестиваль, про який місцеві говорять
так: «Побачите ці квіти – і не треба буде до
Амстердама їхати». А якщо відвідувачі бажають створити у себе вдома, чи то в місті
чи в селі, такий собі маленький Амстердам,
– працівник квітника за символічну платню
охоче видає їм саджанці, котрі найбільше
припали до душі: жовті, білі, червоні, чорні,
махрові, смугасті, багатопелюсткові. Згадується мультфільм «Як козаки мушкетерам допомагали», наприкінці якого перед
глядачами постає українське село, все у
келихах тюльпанів: Питаєте, звідкіля такі
гарні квіти? То це ж ті самі, що їх привезли
запорізькі козаки…
Таку красиву візерунчасту передісторію
супроводжувала ясна, погожа, всупереч
усім прогнозам, днина. Гарну погоду привезли до Чернівців із Києва, Львова, Луцька,
Тернополя… Тому й сонячним був настрій і у
членів спеціалізованої вченої ради, і в офіційних опонентів, і, звісно, в дисертантів.
Хоча що таке підготовка до захисту – знає
кожен реалізований науковець. Коли і сон
не йде, і спрага мучить, і на зауваження
опонентів думаєш, що б його відповісти… а
головне, що на тебе дивляться твої рідні та
близькі, і треба бути особливо «в ударі», не
втратити рівновагу й не розгубитися, знайти потрібне слово та інтонацію для нього!..
А дисертації були – одна про поезію
Петра Карманського, що її захищала мешканка мальовничих Заліщиків на Тернопільщині Наталія Зубик (саме її опонентом
і виступав автор цього нарису), а друга

– про новітнє українське фентезі, у виконанні чернівчанина Дана Паранюка (а назва
жанру фентезі у компанії з топонімом Буковина – уже готова асоціація з «Битвою»
Кобилянської, поетичною новелою, котру
недарма порівнюють із бетховенівськими
симфоніями). Повіршували й пофантазували на славу! Попри тринадцяте число на
календарі, тринадцятеро членів спецради
у залі Чернівецького університету поставилися напрочуд прихильно до своїх підопічних – майбутніх колег-літературознавців.
Усі відгуки, навіть критичні, прозвучали
доброзичливо, як побажання… та ні! – як
благословення на подальші творчі звершення. Усі голосували тільки «за». Усі, хто
долучився до наукової дискусії, отримали
відповіді на свої запитання та задуми до
нових філологічних розвідок.
А для літературознавчих і мовознавчих
пошуків на Буковині, так само як і в усій
Західній Україні, поле чималеньке. І назви
міст і сіл по дорозі через три області, якими
вдалося авторові цих рядків помандрувати
упродовж одного лише дня – 12 травня, –
самі по собі є поетичними перлинками.
Мамаївці, Заліщики, Веренчанка (на Тернопільщині), Кіцмань, Кострижівка, Ошихліби
(на Черівнеччині), Снятин, Вовчківці, Хлібичин (на Івано-Франківщині) – і аж до самої
Коломиї, міста, яке поділилося іменем із
цілим масивом співаної поезії: коломийки.
Навіть попри те, що свою назву, за однією
з версій, воно взяло від цілком буденного
процесу – миття коліс чумацьких возів
(«коло» – колесо і «мию»). Але ж і коло –
це не просто колесо. А це ще й солярний
знак, утілений, зокрема, у писанці. Саме в
Коломиї відкрито всесвітньовідомий музей
писанкового розпису: навіть важко уявити,
що в ньому експонуються, може, й тисячі
розписних яєчок – як звичайних курячих,
так і різьблених (не чим-небудь, а бормашиною), дерев’яних, намальованих… і притому жоден узор не повторюється! Правду
сказав один із відвідувачів музею: писанка
– то наш український QR-код.
…Філологи стверджують: в усьому є
своя поезія. Адже поезія – це не лише рід
літератури. Це душевний стан людини, закоханої в іншу людину, в своє довкілля, в
свою роботу… Саме закоханість допомогла і
молодим дисертантам, і їхнім рецензентам
та критикам створити в Чернівцях 13 травня 2019 року поетичне бачення світу Украї
ни та українського письменства, відкрите
до подальшої творчої інтерпретації.
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ПРОМІНЬ

Свято краси

Дефіле у вечірньому вбранні

Журі

16

травня всі охочі могли побувати на Дикому
Заході – саме такою була тема чи не найулюбленішого й одного з самих очікуваних
творчих дійств у нашому університеті – загальноуніверситетського конкурсу «Міс і Містер НУХТ-2019».
Розпочав вечір виступ танцювального колективу Навчально-наукового інституту економіки і управління, а
далі слово взяли харизматичні й веселі ведучі-ковбої
Євген Амаріца та Данило Маслов, які влучно обіграли
тему конкурсу й прізвище директора Студентського
центру патріотичного виховання та культурного розвитку – «Взагалі то це – Дикий Захід! – Ну, тоді це захід
Дикого!».
Вони представили конкурсантів, що вийшли на сцену у першому конкурсі «Дефіле. Візитка», переконливо
створивши атмосферу справжнього салуну:
пару №1 – Дар’ю Альохіну і Андрія Бур’яноватого
(факультет автоматизації і комп’ютерних систем, АКС)
пару №2 – Яну Краснову і Ярослава Жука (Навчально-науковий інститут економіки і управління, ННІ ЕіУ)
пару №3 – Олександру Нелюбіну і Богдана Бездольного (Навчально-науковий інститут харчових технологій, ННІ ХТ)
пару №4 – Дарину Бартову і Павла Новаковського
(Навчально-науковий інженерно-технічний інститут
ім. акад. І.С. Гулого, ННІТІ)
пару №5 – Ангеліну Сторожук і Віталія Клочана (факультет біотехнології та екологічного контролю, БТЕК)
пару №6 – Софію Огійчук і Іллю Рассказова (факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу,
ГРТБ)
Протягом шоу пари також вражали своїми талантами у конкурсі «Моє творче я», розбудили неповторні
емоції у конкурсі «Чоловіче дефіле/Дефіле у купаль-

никах», подарували естетичну насолоду у конкурсі
«Дефіле у вечірніх вбраннях».
Оцінювати цей нестримний калейдоскоп краси,
грації, ніжності й мужності припало журі у складі:
випускниці НУХТ, актриси, Міс Україна-2015 Крістіни
Столоки, хореографа, продюсера, президента Міжнародного фестивалю «Джерело надії» Світлани Кузьменко, олімпійського чемпіона 1980 року зі спортивної
гімнастики, чемпіона світу 1979, 1981 рр., чемпіона
Європи 1978, 1979, 1981 рр., володаря Кубка світу 1980
року, начальника відділу Управління фізичної підготовки Збройних сил України Богдана Макуна, директора відділу скаутингу та школи моделей при модельній
агенції «L-Models» Галини Лазаренко, президента
конкурсів «Княгиня України» та «Міс принцеса України», заслуженого діяча мистецтв України Олександра
Главацького (голова журі).
Спонсорами свята виступили ректорат, профком
студентів і студентська рада, а також кав’ярня «Франс.
уа» та платформа онлайн-голосування «InRating», яка
допомогла організувати номінацію «Міс та Містер
фото НУХТ» і надала призи для переможців у цій номінації.
Між конкурсами та поки радилося журі, присутніх
розважала творча молодь нашого університету.
Та ось нарада журі скінчилася, й усіх конкурсантів запросили на сцену. Члени журі не приховували
емоцій, ділячись враженнями від побаченого. Тепло
привітала учасників дійства проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва.
І, нарешті, оголошення результатів:
«Містер фото НУХТ-2019»
1-е місце – Ілля Рассказов (факультет ГРТБ)
2-е місце – Андрій Бур’яноватий (факультет АКС)
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3-е місце – Богдан Бездольний (ННІ ХТ)
«Міс фото НУХТ-2019»
1-е місце – Софія Огійчук (факультет ГРТБ)
2-е місце – Олександра Нелюбіна (ННІ ХТ)
3-е місце – Яна Краснова (ННІ ЕіУ)
«Містер посмішка НУХТ-2019» – Ілля Рассказов (факультет ГРТБ)
«Міс чарівність НУХТ-2019» – Ангеліна Сторожук
(факультет БТЕК)
«Містер креативність НУХТ-2019» – Андрій Бур’яноватий (факультет АКС)
«Міс грація НУХТ-2019» – Дарина Бартова (ННІТІ)
«Містер стиль НУХТ-2019» – Ярослав Жук (ННІ ЕіУ)
«Міс оригінальність НУХТ-2019» – Дар’я Альохіна
(факультет АКС)
«Міс творчість» – Софія Огійчук (факультет ГРТБ)
«Містер творчість» – Павло Новаковський (ННІТІ)
«Міс глядацьких симпатій» – Яна Краснова (ННІ ЕіУ)
«Містер глядацьких симпатій» – Богдан Бездольний (ННІ ХТ)
«Віце-міс» – Олександра Нелюбіна (ННІ ХТ)
«Віце-містер» – Віталій Клочан (факультет БТЕК)
«Містер НУХТ-2019» – Ілля Рассказов (факультет
ГРТБ)
«Міс НУХТ-2019» – Ангеліна Сторожук (факультет
БТЕК)
Стрічку «Містера НУХТ-2019» переможцю вручив
«Містер НУХТ-2018» Влад Дорошенко.
Корону «Міс НУХТ-2019» вручила «Міс НУХТ-2018» Єлизавета Скидан.
Вітаємо переможців й дякуємо всім, хто подарував це феєричне свято!

Пара 6, дефіле візитка

Дефіле візитка, дівчата

Чоловіче дефіле і дефіле у купальниках

Дефіле візитка
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Міс НУХТ

ПРОМІНЬ

Наукове життя першокурсника –
реальність?
Антоніна Рачковська

студентка факультету БТЕК

Чи знаєте ви, що таке краса..?
Краса – це створення ансамблів
молекул, запах щойно добутої грушевої есенції, висіяна тонким штрихом Sarcina flava, ідеально виконаний дослід… Таку красу й не тільки, я,
Антоніна Рачковська, студентка-першокурсниця кожного дня пізнаю у
своєму рідному університеті.
Уперше я потрапила до НУХТ на
олімпіаду для абітурієнтів з хімії. Уже
тоді я була впевнена, що хочу навчатися тільки тут. Скажете: «Як можна
з першого враження приймати такі
рішення?». А я розповім.
Пам’ятаю, як в останні години заочного туру олімпіади вирішувала
завдання, як панічно намагалася
знайти контакти будь-якого викладача, щоб дізнатися, чи, взагалі, можна
ще відправити роботу. І тут на сайті
кафедри біотехнології і мікробіології
побачила рубрику «Швидка студентська допомога», зателефонувала до
якоїсь студентки, а та дала мені номер телефону співробітника кафед
ри. Зовсім незнайома людина (тоді я
ще не знала, що розмовляю з викладачем кафедри Юрієм Миколайовичем Пенчуком) люб’язно погодилася
мені допомогти. Так почалося моє
«навчання» в університеті: стала не
тільки учасником олімпіади, а й ученицею підготовчого відділення для
абітурієнтів, згодом успішно закінчила підготовчі курси, отримала додаткові бали на олімпіаді та склала
ЗНО. А у вересні я – студентка-першокурсниця факультету біотехнології
та екологічного контролю, кафедри
біотехнології і мікробіології.
Я завжди хотіла більшого, не
просто навчатися в університеті: ходити на пари, виконувати домашні
завдання, готуватися до модулів,
заліків, іспитів, а пізнавати нове досліджувати, займатися науковою
діяльністю, набувати практичних
навичок і вмінь.
І, ніби прочитавши мої думки,
зателефонував Юрій Миколайович і
запитав, чи не хотіла би я займатися
науковою роботою. У голові пролетіло: «Він ще запитує? Щоб я і від такого відмовилася?». Уже наступного
дня я розмовляла із завідувачем
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кафедри Тетяною Павлівною Пирог,
яка запропонувала мені спробувати
свої сили і попрацювати допомагаючи провідним інженерам. Здається, я
пам’ятаю кожний день, проведений
із ними: як підготовлювала посуд до
стерилізації: загортала піпетки, колби; робила барвники і забруднила усе,
що можна було; як уперше зварила
поживне середовище. А яка я була
щаслива, коли запитали: «Хочеш
спробувати працювати у мікробіологічному боксі?». Працюючи вперше там, я дуже хвилювалася, але
трималася і робила вигляд, що все
під контролем. Я мала можливість
спостерігати за роботою студентів-науковців. І, чесно кажучи, хотіла
сама спробувати «творити науку». Як
ви зрозуміли, мені пощастило і сьогодні я, першокурсниця, є учасником
гуртка «Biotech», що функціонує на
кафедрі біотехнології і мікробіології.
Під пильним наглядом аспірантки
Лілії Вікторівни Ключки я опановую
техніку роботи з мікроорганізмами і
виконую надзвичайно цікаву роботу:
дослідження синергічного ефекту
суміші мікробних поверхнево-активних речовин та ефірних олій, і їх використання для руйнування біоплівок.
Отож, будучи серед лав науковців,
я отримую безцінні навички, звичайно роблю помилки, але з кожним
днем розумію, що зробила правильний вибір у житті, обравши кафедру
біотехнології і мікробіології НУХТ.
Далі буде!
P.S. Неможливо забути про того,
хто уперше відчинив мені двері
університету, завжди підбадьорює,
радо відповідає на всі мої «нудні»
питання та ніколи не відмовляється
допомогти – Юрія Миколайовича Пенчука.
Я хочу подякувати Тетяні Павлівні
Пирог, яка узяла мене на кафедру
та дозволила уже на першому курсі
займатися науковою роботою.
Щиро дякую Лілії Вікторівні Ключці
– першому викладачу, яка довіряє і,
відповідно, дозволяє мені працювати
самостійно.
І звичайно, хочеться подякувати
усім інженерам, з них усе починалося, і з ними я працюю до сьогодні.
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Спортивний п’єдестал

продовж останніх років наш університет славиться ще й впевненими
перемогами чоловічої і жіночої збірних команд із футзалу. Не став винятком
і цей сезон.
23-24 квітня у місті Львів відбувся
фінал чотирьох Чемпіонату України з
футзалу, участь у якому брала чоловіча
збірна команда нашого університету.
Підтримати наших спортсменів поїхали

проректор з соціально-побутових питань
Віктор Сташейко й завідувач кафедри
фізичного виховання Ірина Павлюк.
Спочатку наші збірники грали з господарями фіналу чотирьох, командою
«Львівської Політехніки». Оскільки гра закінчилася нічиєю 1:1, ім’я фіналіста було
визначене у серії пенальті, і ним стала
саме збірна НУХТ.
У вирішальний день Чемпіонату Украї-

ни розігрувалися комплекти нагород між
усіма учасниками змагань.
Наша збірна зійшлася у поєдинку за
3-тє місце з командою НПУ ім. Драгоманова. Дубль Максима Літвінова та голи
Олександра Костінова і Руслана Савенка
принесли нашим футзалістам гандикап у
4 м’ячі.
За 7 хвилин після перерви Савенко спочатку вп’яте вразив ворота супротивника,

а ще за 7 хвилин оформив хет-трик у цій
зустрічі та збільшив різницю у рахунку до
5 м’ячів.
Загальний рахунок зустрічі – 6:2 і бронзові нагороди отримала збірна НУХТ.
Крім того, кращим гравцем Чемпіонату визнали нашого капітана Руслана
Савенка.
А вже наступного дня – 25 квітня
спортивний комплекс Національного
університету фізичного виховання та
спорту України прийняв кращі колективи
V Чемпіонату м. Києва з футзалу серед
жіночих студентських команд ЗВО сезону 2018-2019 рр., який відбувся під егідою
Футбольної асоціації студентів м. Києва.
Голова Федерації футболу м. Києва
Ігор Кочетов нагородив медаллю ФФК II

ступеня завідувача кафедри фізичного
виховання нашого університету Ірину
Павлюк. Золоті нагороди отримали наші
футзалістки, які своєю переконливою
грою не залишили шансів суперницям.
Також були нагороджені переможці
у окремих індивідуальних номінаціях,
що були визначені Радою тренерів та
членами Виконавчого комітету ФАСК.
Тож кращим бомбардиром сезону стала
наша Анна Сидоренко, яка відзначилась
19 забитими м’ячами у десяти матчах. Її
партнер по команді Анна Голубцова була
визнана кращим воротарем за підсумками сезону.
Після завершення нагородження, на
паркет вийшли фіналісти розіграшу Кубку
столиці з футзалу серед жіночих команд

ЗВО 2019 р. – чинний чемпіон Вищої ліги,
команда НУХТ і дівчата Національного
педагогічного університету ім. М. Драгоманова, які вирішили долю омріяного
трофею.
Наші футзалістки, які протягом сезону
жодного разу не втратили очки і взагалі
пропустили за 10 матчів всього 3 голи,
більш ніж переконливо обіграли суперника з рахунком 5:1.
Вітаємо наших футзалістів і їх тренера, старшого викладача кафедри
фізичного виховання Тараса Шпичку з
бронзовими медалями Чемпіонату України з футзалу! Вітаємо наших дівчат із
золотим дублем!
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Наші футзалістки протягом
сезону жодного разу не
втратили очки і взагалі
пропустили за 10 матчів
всього 3 (!) голи
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ВIТАЄМО!

Прийшов травень – місяць буяння природи, коли око милують неповторні кольори квітнучих дерев, різнобарв’я
квітів, а слух насолоджується щебетом птахів. Настрій веселий і піднесений, і зіпсувати його не може дощ, що
час від час накрапає, а то й рясно поливає землю. У таку пору, коли дихається легко й віриться у краще, коли, здається, саме повітря сповнене передчуттям чогось незвіданого й таємничого, свої ювілеї відзначають наші колеги:

Світлана Петрівна Задкова, науковий співробітник Проблемної науково-дослідної
лабораторії університету
Микола Іванович Коваль, сторож навчального корпусу фізичного виховання
Наталія Геннадіївна Слободян, доцент кафедри обліку і аудиту

Юрій Сергійович Бурковський, навчальний майстер кафедри біотехнології і мікробіології
Наш колектив щиро вітає ювілярів
і бажає щонайміцнішого здоров’я, щастя, успіхів,
злагоди у душах і сім’ях, мирного неба й усіляких гараздів!

Сторінки історії. Улюблена гра харчовиків
Україна – спортивна країна, в якій фізична культура
і спорт залишаються найбільш доступними способами самовдосконалення. Важливе місце у спортивному
житті харчової і переробної галузі займає волейбол. Він,
починаючи з 1925 року, став чудовим динамічним видом
спорту, особливо у цукровиків. На цукрових заводах волейбол має багату історію та поряд із футболом займає
перше місце серед інших видів спорту. Особливістю його
розвитку стали змагання по місцю роботи, освіти і дозвілля населення. У нього грають усі бажаючі.
У 2025 році харчовики будуть святкувати 100-річчя
появи волейболу на підприємствах галузі. Наступне
100-річчя варто зустріти підвищенням рівня гри і майстерності спортсменів у всіх рівнях харчової промисловості, масовою участю в змаганнях, присвячених команді
«Харчовик» Інституту харчової промисловості ім. Мікояна
(нині – Національний університет харчових технологій).
Увагу необхідно привернути не лише до волейболістів,
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але й до організаторів, тренерів, які зробили вагомий
внесок в його розвиток.
Із року в рік популярність волейболу зростала, а
захоплення грою ширилося. Харчовики брали участь у
складі збірної Києва в змаганнях з командами Одеси, Дніпропетровська, Харкова, Полтави, Херсону та інших міст
України. Бурхливому поширенню гри сприяли зустрічі з
командами Москви, Ленінграду, Баку, Тбілісі, Мінська.
Дуже приємно, що історія розвитку гри тісно пов’язана з індустріалізацією країни, розвитком харчової
промисловості. Гра у волейбол стала засобом організації
вільного часу, підтримки здорового способу життя, відновлення працездатності трудових колективів галузі.
У роки воєнного лихоліття була призупинена діяльність Інституту та його спортивне життя. Більшість волейболістів пішли на фронт зі зброєю в руках захищати
честь і незалежність Батьківщини. Доля більшості з них
невідома, тому пошук необхідно продовжувати…
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У період повоєнної відбудови (1945-1950 рр.) поряд
із відновленням навчального процесу, в Інституті
відновлювалося і спортивне життя. У м. Києві швидко
прогресували команди «Локомотив», «Спартак», «Наука»,
«Медик», «Скіф» (Київського інституту фізичного виховання). У Харкові, Дніпропетровську, Одесі, Донецьку тощо у
парках відпочинку на майданчиках тривали волейбольні
змагання.
Волейбол почав відроджуватися ще у 1944 році. Гравець «Харчовика» довоєнних років В. Афанасьєв став
тренером збірної України. Під його керівництвом виступали такі відомі волейболісти, як Є. Мондзелевський,
М. Барський, М. Берлянд, А. Закржевський, А. Савченко,
А. Моісеєнко, І. Гафонович, І. Скрябін, Ю. Сайко та ін. Що
ще раз підкреслює роль КТІХП ім. Мікояна в становленні
волейболу в Україні.

Volleyball-Ball
Б.В. Сінельніков

випускник механічного факультету КТІХП 1963 року,
арбітр Національної категорії з волейболу
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