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ЗАКОНИ МЕХАНІКИ –
ЗАКОНИ ВСЕСВІТУ
Закони механіки дозволяють людям зрозуміти навколишній
світ, так як вони встановлюють причинний зв'язок між подіями
і явищами, дають можливість людині пізнати Всесвіт.
Історія підготовки інженерів-механіків у нашому навчальному закладі має
глибоке коріння, яке почало проростати ще в 1922 році, коли було відкрито
механічне відділення в Смілянському
технікумі харчової промисловості і
розпочато навчання спеціалістів для
цукроварень.
Факультет інженерної механіки та
пакувальної техніки пройшов етапи
становлення, розбудови, зміцнення, і
сьогодні ми маємо колектив однодумців, професіоналів зі славною історією
та багатим науковим і педагогічним
досвідом, який навчає та виховує майбутніх професіоналів інженерної справи та патріотів нашої України.
Факультет завжди перебуває в процесі розвитку: з’являються нові наукові напрямки, пов’язані з пакувальною
індустрією, енергозберігаючими технологіями, фармацевтичним та біотехнологічним виробництвами, розширився спектр навчальних напрямків, потужно впроваджуються сучасні
комп’ютерні технології проектування.
У складі факультету функціонує
випускова кафедра технологічного
обладнання та комп’ютерних технологій проектування, єдина в Україні,
яка випускає фахівців зі спеціальності
«Обладнання харчових та переробних
виробництв» за спеціалізацією «Обладнання цукрових заводів».
Поряд із підготовкою спеціалістів
для конструювання технологічного
обладнання на цій кафедрі півтора
десятиліття тому почалася підготовка
фахівців із комп’ютерних технологій
проектування, які вільно володіють та
вміють впроваджувати у
виробництво сучасні системи автоматизованого проектування. Висока якість їх підготовки підтверджена світовим лідером в області
рішень для 3D-дизайну, проектування та
с т в о р е н н я
віртуальної реальності – всесвітньовідомою компанією Autodesk.

Кафедра продовжує розвиток наукових шкіл, які були започатковані
відомими професорами І. С. Гулим,
Л. О. Орловим, В. М. Гуцалюком.
Вагомі наукові результати викладачі
кафедри представляють на численних міжнародних конференціях.
Чільне місце в науковому та
навчальному процесі факультету займає кафедра машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв,
викладачі якої продовжують розвивати вперше відкриту в Україні спеціальність «Обладнання фармацевтичних
та біотехнологічних виробництв».
Колектив кафедри провів значну підготовчу роботу щодо акредитації цієї
спеціальності та забезпечення необхідних нормативних показників.
Кафедра активно співпрацює із навчальними закладами Болгарії, Румунії,
Росії, Білорусі тощо. Два роки поспіль
кафедра приймала іноземних науковців
на конференціях та семінарах, проводила науково-виробниче стажування
аспірантів і студентів із різних університетів Болгарії та організовувала стажування наших студентів за кордоном.
Наукова тематика колективу кафедри була включена до 7-ї Рамкової програми ЄС, що фінансується європейським співтовариством. Результатом
плідної співпраці з іноземними університетами є ціла низка спільних наукових статей та підручник «Парогенератори и технологични пещи», виданий нещодавно болгарською мовою
разом із Пловдівським університетом.
Високий рівень загально-інженерних та фахових дисциплін на факультеті та в університеті забезпечує
кафедра технічної механіки та пакувальної техніки. Колектив кафедри
вперше в Україні відкрив спеціальності, пов’язані з пакувальною галуззю –
«Машини і технологія пакування»,
«Машини і ресурсозберігаючі технології переробки упаковки».
У рамках співпраці кафедри з провідним підприємством із виготовлення
пневматичного обладнання «CAMOZZI»
створена сучасна спеціалізована навчальна лабораторія «НУХТ-CAMOZZIпневматик», лабораторне устаткування
якої регулярно поповнюється новими
елементами пневмоавтоматики.

Факультет автоматизації
і комп’ютерних систем
Хай всі системи працюють нормально
й завжди будуть у нормі!

Плідна робота кафедри за співпрацю з промисловими підприємствами
отримала подяку екологічної компанії
«Рада», яка відзначила якісну підготовку випускників кафедри та високий
рівень наукових розробок із переробки використаної упаковки.
Традиційно викладачі кафедри –
активні учасники різноманітних промислових виставок, де представляються експозиції із зразками упаковки,
макети обладнання, підручники та
посібники, науково-дослідна робота
викладачів і студентів, а також проводяться круглі столи та науково-практичні диспути з актуальних питань галузі.

Колектив кафедри теоретичної
механіки та ресурсоощадних технологій активно працює в актуальних
для сьогодення напрямках - утилізація
відходів із виробництвом біогазу; утворення синтез-газу з твердих паливних
складових рослинного походження;
розроблення технологій та технологічного обладнання для виробництва біоетанолу та біометанолу; виробництво
біодизеля з олійних культур; виробництво пелетів, брикетів, гранул із
суміші органічних відходів харчової та
переробної промисловості.
Досягнення науково-практичної роботи кафедри постійно впроваджуються в навчальний процес при підготовці

www.nuft.edu.ua

4

№10 (1109), грудень 2012 р.

фахівців за спеціалізацією «Інноваційні
технології та обладнання для виробництва біопалива», яких готує кафедра
в розрізі спеціальності «Обладнання
переробних і харчових виробництв».
Наполеглива робота кафедри в
напрямку ресурсоощадних технологій
реалізована в створенні центру технологій з комплексного перероблення
відходів органічного походження і альтернативної енергетики разом із
німецькими університетами.
Практичними досягненнями співпраці кафедри з виробництвом за
останній час є проект розвитку станції
очистки стічних вод із використанням
енергозберігаючих технологій для ДП
«Бровари-водоканал», госпдоговірна
тематика з ТОВ «ВОЛИНЬ-КАЛЬВІС».
Загально-інженерна кафедра машинобудування, стандартизації та
сертифікації обладнання надає фундаментальні знання студентам технічного спрямування з дисциплін «Матеріалознавство», «Технологія конструкційних матеріалів», «Технологічні
основи машинобудування». За останні
роки окрім основних напрямків наукових досліджень кафедри – підвищення
надійності і довговічності обладнання
харчової промисловості та динаміка і
міцність машин та устаткування,
викладачі активно розвивають науково-практичний напрямок зі стандартизації та сертифікації технологічного
обладнання, впроваджують у навчальний процес сучасні системи автоматизованого управління для станків з ЧПК.
Одним із базових напрямків підготовки інженерних фахівців є графічна
підготовка, яку успішно реалізовують
викладачі кафедри інженерної і
комп’ютерної графіки. Студенти всіх
технічних факультетів отримують необхідні знання та навички зі створення
графічної технічної документації в ручному та комп’ютерному виконанні.
Колектив кафедри веде значну
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навчально-методичну та наукову
роботу. Серед вагомих результатів
останніх років видання довідників, підручників та навчальних посібників для
вищих навчальних закладів України.
Результатом плідної роботи колективу факультету є високий рівень фахової
підготовки, яку студенти постійно
демонструють на різного роду олімпіадах, конкурсах, творчих змаганнях.
Навесні на базі нашого університету
відбувся II етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Обладнання переробних і харчових
виробництв», участь у якому взяли представники 15 вищих навчальних закладів
України. Переможцем фахової олімпіади
став студент факультету Микола
Осадчук. У конкурсі дипломних проектів
перемоги дісталися також нашим студентам: перші місця присуджено
Олександру Люльці (ОКР «бакалавр») та
Сергію Глущенку (ОКР «спеціаліст»).
У листопаді відбулася Міжнародна
студентська науково-практична конференція, присвячена актуальним питанням пакувальної індустрії, на якій відбулося нагородження медалями «Золотий
каштан» переможців VІ відкритого конкурсу наукових студентських робіт,
серед яких були студенти факультету –
Анастасія Бородай, Ярослава Татарчук,
Валерія Нагорна (номінація «Технології
пакування та пакувальне обладнання»)
та
Сергій
Таранчук
(номінація
«Технології і обладнання переробки
використаної упаковки»).
У конкурсі холдингу «Горні машини»,
запитання якого були представлені від
машинобудівних заводів Краматорська та Донецька, наші студенти
Богдан Маліновський, Олександр
Пономаренко, Олександр Довгаль
зайняли 4-те командне місце.
Гідно представила колектив команда
студентів четвертого курсу: Денис
Пригодій, Юрій Бабич, Ольга Журибеда
та Олександр Бухтіяров, які увійшли до
четвірки переможців в IV Всеукраїнській олімпіаді «Механотроніка в машинобудуванні».
Високий рівень підготовки з фахових
дисциплін наші студенти також продемонстрували на інших фахових змаганнях – «Технологія машинобудування» (м. Краматорськ), «Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» (м. Миколаїв), «Будущие

Факультет енергетики
і енергоменеджменту
Хай світло осяває й зігріває ваші оселі,
душі і серця. Нехай довгим і добрим буде
ваш життєвий шлях!
АCы компьютерного 3D-моделирования» (м. Москва), «Комп’ютерне моделювання в КОМПАС-3D» (м. Чернігів).
Особливим визнанням наукових здобутків наших молодих учених, представлених на конференції в Русенському університеті (Болгарія), була найвища
нагорода від ректора – кришталевий
знак «Найкраща доповідь».
Рушійною силою і нашим майбутнім
є студентство, яке з кожним новим
поколінням вносить до факультету свої
барви, свій потенціал, ідеї, здобутки.
Лідерами та активними організаторами молоді факультету є студентська
рада, яка очолює та надихає колектив
на плідну роботу в навчальному та
науковому процесі, участь у творчих
конкурсах та благодійних акціях.
Бурхливі емоції завжди викликають
у глядачів театралізовані концертні
програми наших студентів на загальноуніверситетському фестивалі «День
факультету», активну підтримку знаходять виступи молодих талантів на конкурсах «Українська пісня», «Міс та містер НУХТ», багатьох інших творчих та
спортивних змаганнях.
Високий рівень самовіддачі науковців і педагогів, активна життєва позиція студентів надає нам упевненості,
що колектив факультету і надалі буде
залишатися одним з найкращих
колективів університету та визнаним
на освітянській ниві України!
С.І. Блаженко,
декан факультету

Факультет хлібопекарських
і кондитерських виробництв
Хай хлібом запашним наповниться ваш дім!
Хай будуть вічно радість й безмежне щастя в нім!
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ВІН СТІЛЬКИ МАВ
ВСТИГНУТИ
Цикл публікацій про видатні особистості нашого університету,
імена яких присвоєні іменним стипендіям, продовжує розповідь про
видатного педагога, науковця, фахівця в царині технічної гідравліки
Гліба Михайловича Знаменського.
Наш герой народився в 1901 р. у
м. Тулі в родині службовця. Свою трудову діяльність розпочав у 1917 р., а в
лютому 1920 р. вступив до лав
Червоної Армії і служив рядовим червоноармійцем.
У 1922 р. здібний й охочий до
навчання юнак був направлений здобувати освіту до Донського політехнічного інституту, який успішно закінчив у 1926 р., отримавши кваліфікацію
інженера-механіка. Після закінчення
інституту він впродовж 1926-1931 рр.
працював на Сальковському цукровому заводі, де виявив себе здібним
та освіченим спеціалістом.
У лютому 1931 р. Гліб Знаменський
був запрошений на науково-педагогічну роботу до Київського технологічного інституту цукрової промисловості (нині – Національний університет
харчових технологій).
Вже через рік був виданий його
посібник «Техническая гидравлика
для сахарников». Ця робота містить
цінні методичні вказівки та багато
прикладів і тому актуальна донині.
Г.М. Знаменський вивчає фізикохімічні константи продуктів цукрового
та спиртового виробництв, займається визначенням розрахункових коефіцієнтів для неоднорідних середовищ
та рідин високої в’язкості та ін.
Результатом цих робіт стала кандидатська дисертація «Исследование
вязкости сиропов и паток», яку він
блискуче захистив у 1935 р.
У подальшій роботі Гліб Михайлович
розробляє питання, пов’язані з течією
рідин та неоднорідних продуктів та
узагальнює результати цих досліджень
у докторській дисертації «Теория центрифугирования утфелей» (1939 р.).
Під час Великої Вітчизняної війни у
1941-1943 рр. Г.М.Знаменський працював у Казахстані головним інженером
Джусалінського механічного
заводу, який виконував завдання
Державного Комітету Оборони.
У 1943 р. він був відряджений до
Києва на педагогічну роботу та відбудову зруйнованого інституту, в якому працював до останніх днів свого життя,
послідовно займаючи посади доцента,
професора, впродовж 1944-1954 рр.
завідувача
кафедри
механічного
обладнання цукрових заводів (нині це

кафедра машини і апарати харчових і
фармацевтичних виробництв), обіймав
посади декана механічного факультету
та заступника директора інституту з
наукової та навчальної роботи.
Основний напрямок наукових робіт
Гліба Михайловича Знаменського – технічна гідравліка. Його роботи відрізняються глибокими теоретичними обґрунтуваннями, насичені експериментами і
закінчуються прикладними результатами. В докторській дисертації він навів
методику технологічних та механічних
розрахунків процесу центрифугування
утфелів, методику моделювання центрифуг, обґрунтування оптимального
режиму їх роботи та оригінальну конструкцію центрифуги. Саме під його
керівництвом була підготовлена низка
кандидатських і докторських дисертацій
з безперервного варіння утфелів.
З теоретичних робіт Г.М.Знаменського дуже важливою є принципово
нова та оригінальна з розроблення
уточненої теорії фільтрації. Її основні
положення успішно підтвердили в
подальшому роботи його учнів.
В інженерній практиці широко використовуються книги нашого науковця
по насосах і компресорах, по обладнанню цукрових заводів, розроблені ним
методики розрахунків трубопроводів,
об’ємів споживання води цукровими
заводами, потужності центрифуг тощо.
На цукрових заводах широко впроваджений бурякопідйомний насос
Г.М.Знаменського.
Вже тяжко хворий Гліб Михайлович
наполегливо працював над підручником
«Технологическое оборудование свеклосахарных и рафинадных заводов»,
який був виданий у рік смерті вченого.
Г.М.Знаменський був видатним
педагогом вищої школи. Його лекції
відрізнялися логічною побудовою,
простотою викладання складного
матеріалу, досконалістю мови. Курси
«Процеси і апарати харчових виробництв» та «Спеціальне обладнання
цукрових заводів» були заново створені Г.М.Знаменським і стали основою
навчальних планів харчових вищих
навчальних закладів. Курси «Гідравліки» і «Насосів і компресорів» були
серйозно перероблені ним з урахуванням специфіки технологічних інститутів
харчової промисловості.

Поряд з науково-педагогічною роботою Гліб Михайлович завжди допомагав виробництву численними консультаціями, експертизами, виїздами
на заводи, займався підвищенням
кваліфікації інженерно-технічних кадрів харчової промисловості, виконував велику роботу з редагування книг,
рецензування наукових робіт, виступав на захистах дисертацій та ін.
Г.М.Знаменський був дійсним членом
Товариства з розповсюдження політичних та наукових знань, членом
Правління Всеукраїнської науково-інженерної спілки харчової промисловості,
членом Науково-Методичної Ради при
Міністрі вищої освіти СРСР, членом технічної Ради при Міністерствах харчової
промисловості СРСР та УРСР.
Перелік наукових праць та винаходів Гліба Михайловича Знаменського
містить понад 60 найменувань і свідчить про його різнобічні наукові
інтереси, велику ерудицію та вміння
поєднувати теорію та практику. Його
праці можна умовно поділити на 4
основні групи: теоретичні та експериментальні дослідження процесів (26
робіт, серед них 10 – з дослідження
фізичних констант та розрахункових
коефіцієнтів); застосування теоретичних досліджень до рішення
виробничих завдань (16 робіт); винаходи (10 робіт, серед них – вакуумапарат безперервної дії, бурякопідйомний насос тощо); підручники та
навчальні посібники (10 робіт, серед
них – книги «Насосы и компрессоры», «Технологическое оборудование сахарных заводов» та ін.).
Під його керівництвом понад 350
студентів виконали дипломні проекти
та більше 10 наукових співробітників
захистили кандидатські й докторські
дисертації.
За багаторічну наукову та педагогічну діяльність Г.М.Знаменський
був нагороджений орденом «Знак
пошани» та медаллю «За доблесну
працю у Великій Вітчизняній війні
1941-1945 рр.», а також відзнаками
та грамотами Міністерства харчової
промисловості.
Гліб Знаменський пішов із життя 10
липня 1957 р. Доля відміряла йому
лише 56 років, а попереду було ще
стільки планів…
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Факультет біотехнології та екологічного контролю має
право вважати себе повноправним учасником процесу
створення національної інженерно-технічної еліти нашої
країни. Вже від початку свого існування він готує найкращих
спеціалістів в області біотехнології та екології для роботи у
різних сферах науки і виробництва.

БІОТЕХНОЛОГИ НА
МІЖНАРОДНІЙ АРЕНІ

Цього року на долю кафедри біотехнології і мікробіології спільно із деканатом факультету припала висока місія –
проведення Міжнародної науковопрактичної конференції «Мікробні біотехнології: актуальність і майбутнє». Ця
конференція була організована спільно
з Інститутом мікробіології і вірусології
ім. Д.К. Заболотного НАН України,
Приватним інститутом прикладної біотехнології «daRostim» (Німеччина) та
Державним фондом фундаментальних
досліджень України. Близько 350 учасників не тільки із різних куточків
України, а й із ближнього та далекого
зарубіжжя
(Франція,
Німеччина,
Білорусія, Росія, Молдова, Казахстан,
Узбекистан), серед яких 17 представників зарубіжних та 45 українських
вищих навчальних закладів взяли
участь у даному заході. У результаті
проведення конференції був опублікований збірник матеріалів, який містив
160 публікацій, з яких 87 робіт були представлені в усній та стендовій формах.
Відкрилася конференція пленарним
засіданням, яке традиційно розпочалося з привітання організаторів заходу із
такою значною подією, яка не залишила
байдужою людей, об’єднаних спільним
покликанням. Потім перед широкою
аудиторією слухачів виступили зі своїми
пленарними доповідями фахівці, чиї
імена безпосередньо пов’язані із біотехнологією, і яких по праву можна назвати
«світилами науки». В.С. Підгорський,
Вольфганг Новік, Г.А. Іутинська, Т.П. Пирог, В.П. Патика, Л.В. Авдєєва, Г.П. Пелюх, І.К. Курдиш та С.В. Пида представили напрямки своєї роботи та поділилися
секретами успіху, які стануть цінними
для студентів на шляху їх професійного
зростання у майбутньому.
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Робота конференції продовжилася
засіданням секцій за такими напрямками: «Біотехнологія мікробних, фітогормональних і гумінових препаратів для
рослинництва. Генетично модифіковані
компоненти екосистем»; «Сучасні технології мікробного синтезу продуктів для
медицини і ветеринарії. Пробіотичні препарати для рослинництва, виробництва і
зберігання кормів. Нові продукти мікробного синтезу для промисловості»;
«Шляхи підвищення ефективності технологій мікробного синтезу»; «Мікробні біотехнології для біоремедіації навколишнього середовища», «Біоінформатика,
моделювання і екологічний моніторинг
стану агроекосистем».
Перед аудиторією слухачів свої
роботи представляли учасники конференції, серед яких були студенти та
аспіранти вишів України та зарубіжжя.
Аудиторії, де проходили засідання,
були переповнені. Всі, кому небайдужа наука, а особливо у галузі біотехнології прийшли послухати своїх колег і
набратися досвіду.
Кожна доповідь була позитивно
схвалена аудиторією слухачів та
викликала багато емоцій. Досить приємним було те, що студенти не поступалися старшим колегам і представляли свої роботи на високому рівні. Це
викликало захоплення у всіх учасників
та гостей конференції.
Слід відзначити високий рівень та
важливість представлених робіт учасниками гуртка «BIOTECH», який був
нещодавно створений на кафедрі біотехнології і мікробіології.
21 листопада у стінах аудиторій пролунали останні доповіді і були представлені

Факультет біотехнології
та екологічного контролю
Нехай все у вас буде екологічно чисто,
біологічно виважено й під контролем!

останні стендові роботи. Враховуючи
високий рівень доповідей, актуальність і
перспективність кожної представленої
роботи, перед президією постало дуже
важке питання – кого ж обрати переможцем. 15 учасників, які вразили високим
рівнем підготовки та важливістю своїх
робіт були удостоєні звання найкращих і
отримали дипломи та подарунки від
організаторів конференції. Слід зазначити, що серед 9 переможців – студенти та
аспіранти кафедри біотехнології і мікробіології нашого університету (С. Антонюк,
О. Кирпушко, А. Конон, О. Незелюк,
Ю. Олефіренко, С. Парфенюк,
Ю. Самойленко, І. Ткачова, Б. Чернюк).
З гордістю можна сказати, що ми із
широким розмахом вийшли на міжнародну арену розвитку сучасної біотехнології і мікробіології. Бажаємо, щоб
це досягнення стало поштовхом до
майбутнього стрімкого зростання
науки в Україні та світі.
Юлія Олефіренко,
БТЕК-5-2М
Анастасія Конон,
асистент кафедри біотехнології і
мікробіології

Факультет технології оздоровчих
продуктів та харчової експертизи
Нехай ваше життя буде якісним,
а харчування – здоровим!

промінь
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ОЦІНИ ЯКІСТЬ ОСВІТИ
Шановні читачі! Даною статтею ми продовжуємо цикл публікацій, присвячених
проведеному в нашому університеті соціологічному дослідженню, яке організували та провели фахівці відділу студентських програм. У попередній публікації (№ 9,
листопад 2012 року) були представлені результати проведеного дослідження
щодо рівня доуніверситетської підготовки студентів, організації навчального процесу в університеті та забезпеченості методичною й навчальною літературою.
Сьогодні пропонуємо познайомитися із відповідями студентів та викладачів
нашого університету на питання, що стосуються використання інформаційних
технологій в процесі навчання та оцінки знань студентів.
З метою наочності та задля можливості порівняння результати соціологічного
дослідження представлено у таблиці (всі результати наведені у відсотках).

Факультет доуніверситетської освіти
Досягайте омріяного і не зупиняйтеся на
досягнутому! Нехай у вас завжди буде
висока мета!

В.П. Поденко, начальник відділу студентських програм,
викладач кафедри політології соціології і права.
Далі буде…

С Т УД Е Н Т И
77

60,5

38

1,5

Так

Інколи

Так

Ні, ніколи

Ні

Чи використовувались інформаційні
технології в навчальному процесі з
дисциплін, які Ви вивчали?

54,5
30,5
15

Так

Ні

13,5

9,5

Все залежить
від викладача

Не можу
відповісти

Якщо так, чи полегшує це засвоєння
Вами нового навчального матеріалу?
5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4

3,6

Усні відповіді

Письмові
відповіді

2,9

2,55

Паперові
тести

Комп’ютерні
тести

Які форми контролю знань, на Вашу
думку, є найбільш об’єктивними?
(максимальна оцінка – 5 балів)

Чи сприяє кредитно-модульна
система підвищенню об’єктивності
оцінювання роботи студента?

Позитивно

42

Негативно
24,5

Як Ви ставитесь до
організації навчального
процесу за кредитномодульною системою?

Факультет економіки і менеджменту
Щедрого вам Нового року! Нехай економічні
можливості ваші й ваших близьких перетвоять
кожний день на свято!

21,5

Нічого не змінилось,
крім форми
12

Вцілому позитивно,
однак система
потребує
вдосконалення
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ВИКЛАДАЧІ
67,70

86,27

28,32
0,44

3,54

так

дуже рідко

ні, інколи

не
відповіли

7,19

ні

не можу
відповісти

так

Чи використовуєте Ви інформаційні
технології в навчальному процесі?
51,77

15,49

5,23

1,31

не відповіли

Якщо так, чи полегшує це засвоєння
студентами навчального матеріалу?

Факультет технології м’ясо-молочних
і парфумерно-косметичних продуктів
Хай достаток буде постійним мешканцем
ваших осель! Хай на вашому столі
делікатеси отримають постійну «прописку»,
а не з’являються лише у свята!

73,01

16,37

9,29

4,87

40,27

2,21

27,88
17,70

1

Як вплине, на Вашу думку, масове
впровадження сучасних інформаційних технологій на якість засвоєння
студентами навчального матеріалу?
44,25

40,71

30,09
23,45
14,60

11,95

9,29
5,75

1

1,77

2

3

4

5

6

7

8

9

Що, на Вашу думку, треба змінити в
організації навчального процесу в
зв’язку з переходом до кредитномодульної системи (можливість обирати декілька відповідей)?

2

3

4

16,37

5

8,85

6

2,65

7

Що заважає впровадженню в
навчальний процес сучасних інформаційних технологій? (можливість
обирати декілька відповідей)
1 – нічого;
2 – змінити навчальні плани та програми;
3 – зменшити обсяг аудиторного навантаження;
4 – зменшити кількість студентів у групі;
5 – надати можливість студентам самостійно обирати дисципліни;
6 – удосконалити систему організації
самостійної роботи студентів;
7 – удосконалити систему оцінювання
знань студентів;
8 – Ваш варіант;
9 – не відповіли на питання.
Зауваження респондентів:
використовувати позитивний досвід
європейських університетів.

54,87
44,25

0,88

так

3,10

3,54

3,10

5,31

26,11

15,04

18,58

25,66
16,81

15,49

14,16

8,85

Комп’ютерні тести

9

письмові відповіді та комп’ютерні
тести на 73 бали + співбесіда з конспектом самостійної роботи студента.

Письмові відповіді

27,88
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– абсолютно не сприяє;
– не сприяє при нашій кредитно-модульній системі;
– так при умові зменшення
студентів в групі до 15-20
студентів;
– немає різниці.

Зауваження респондентів:

4,42

Усні відповіді

14,16

20,80

7,08

11,50

не відповіли

всі письмові роботи не виключають списування;

26,11
21,68

19,03

ні

Чи сприяє кредитно-модульна система навчання підвищенню об’єктивності оцінювання
роботи студентів?

Які форми контролю знань, на Вашу думку, є най’обєктивнішими?
(ранжування від “1” до “5”. Найбільш об’єктивний – “5”, найменш – “1”)
74,34

1 – відсутність комп’ютерної техніки;
2 – відсутність програмних засобів;
3 – недостатня базова підготовка викладачів;
4 – недостатня підготовка студентів;
5 – не усвідомлення необхідності;
6 – Ваш варіант;
7 – не відповіли на питання.

11,95
5,31

Паперові тести

Факультет бродильних,
консервних і цукрових виробництв
Хай у ваших келихах завжди будуть тільки
високоякісні й корисні напої!

промінь
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Д Е Н Ь Ф А К У Л ЬТ Е Т У
Протягом майже двох місяців в університеті вирували неабиякі пристрасті – двічі на тиждень
факультети демонстрували свої таланти на загальноуніверситетському фестивалі «День факультету».
Порядок виступів визначився під час
жеребкування між головами студентських рад факультетів. Першим на суд
глядачів та журі свій вечір представив
факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності (ОФПД). Факультет
обрав тему – «Ревізор». Другим на
сцену вийшов факультет хлібопекарських і кондитерських виробництв
(ХКВ) з темою «Ніч перед Хеллоуїном у
замку сімейки Адамс». Третім з темою
«Студентські пори року» виступив
факультет біотехнології та екологічного контролю (БТЕК). Далі глядачі вітали
факультет автоматизації і комп’ютерних систем (АКС, тема вечора –
«Знайомство»). Наступним виступав
факультет економіки і менеджменту
(ЕіМ) з темою «Соціальні проблеми
людства». Потім – факультет енергетики і енергоменджменту (ЕіЕ) зі своїм
«Круїзом навколо світу». Продовжив
фестиваль виступ факультету технології м’ясо-молочних та парфумерно-косметичних продуктів (ТММПКП),
які запросили до «Вечірнього кварталу». Естафету підхопив факультет бродильних, консервних і цукрових виробництв (БКЦВ), який обрав тему
«Остання доба перед кінцем світу».
Наступним був факультет інженерної
механіки та пакувальної техніки (ІМПТ)
з оригінальною темою «Чорний чоловік». Далі – факультет технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи
(ХЕТОП, тема «Казки») і завершив
фестиваль виступ факультету готельно-ресторанного та туристичного
бізнесу (ГРТБ) зі специфічною темою
«Молекулярні варенички».
Оцінювалися виступи факультетів за
номінаціями: «Вокал», «Хореографія»
та «Театралізація». Журі, до складу
якого увійшли: професійний вокаліст,
автор текстів та композитор Максим
Новицький (фіналіст «Шоу №1 Філіпа
Киркова», півфіналіст національного
відбору на Євробачення), театральний
режисер та художник-постановник
Ігор Махун,

хореографи Олена Годіна та Віктор
Белан, а також начальник відділу рекламно-виставкової та інформаційної
діяльності університету Юлія Цой,
дуже відповідально поставилося до
оцінювання виступів наших конкурсантів. Пам’ятаючи, що виступають студенти технологічного вишу (а не майбутні драматурги, режисери, вокалісти
чи хореографи), журі, тим не менше,
досить суворо і прискіпливо оцінювало
як окремі номери, так і загальну «картинку» кожного вечора в цілому.
Теми наші факультети обирали самі
різноманітні. А от наскільки вони їх
розкрили, чи вдалося їм витримати
баланс між темою вечора, конферансом і представленими номерами, чи
не виявилися вокальні й хореографічні
композиції відірваними від театралізації, чи допомагали вони розкрити тему,
чи навпаки завадили, вирішувало журі.
Троє із членів журі, побували в
нашому університеті вперше, і тим
цінніші їх враження. І тим приємніша
висока оцінка, яку заслужили від них
наші факультети.
Максим Новицький, голова журі, співак і композитор: «Я – вражений! Те, що
представили вокалісти кількох факультетів вашого університету, затьмарює
наших «зірок»! Як людина творча, я, в
першу чергу, сприймаю побачене і
почуте на емоційному рівні, на рівні
енергетики і відчуттів! Факультети обліку, фінансів та підприємницької діяльності, енергетики і енергоменеджменту, готельно-ресторанного та туристичного бізнесу запам’яталися мені своїм
позитивом і вокальним потенціалом.
Якщо я виходжу з концерту переповнений гарними емоціями – я вважаю –
концерт вдався! Я можу почати аналізувати пізніше, відшукувати помилки у
вокалі, підборі репертуару ч постановці
номеру. Але коли я бачу на сцені готовий кліп, як це було, наприклад, у
факультету ОФПД («Sweet dreams» і «I
need a hero»), або чую дивовижний
вокал, так що не пам’ятаю, ні факультет,
ні прізвище виконавця, але всі одинадцять концертів пам’ятаю почуту композицію – повірте, це дорогого коштує!
Ще мені запам’ятався «Шотландський
танець» енергетиків. Мої колеги по журі
під кінець, навіть, кепкували з мене. Але
тут знову-таки зіграла роль позитивна
енергетика, а ще – мужність. Я не знаю,
щоб я зробив, коли б вперше вийшов
на сцену, а мені тричі увімкнули не ту
фонограму.

Факультет обліку, фінансів
та підприємницької діяльності
Нехай ваш фінансовий стан завжди буде
стабільним, а дебет сходиться з кредитом!

Я щиро вдячний, що мене запросили до журі, я намагався бути максимально об’єктивним, хоча, можливо
(але це лише через той високий
рівень, який у вас продемонстрували),
я часом забував, що ваш виш – не
профільний, і не втримався від того,
щоб оцінювати ваших студентів як
справжніх професіоналів!».
Ігор Махун, режисер, художникпостановник, продюсер: «Відверто
кажучи, не чекав такого рівня. З першого ж концерту вийшов під таким
враженням, що вже й не знав, чого
ще чекати. Факультет, що виступав
першим і показав «Ревізора», так підняв планку, що з огляду на режисуру,
для мене особисто, ніхто цієї планки
більше не досяг. Були продумані й
враховані кожна дрібниця. А з дрібниць у більшості випадків і складається загальне враження. У студента, який грав професора, справжній
акторський талант. Були факультети,
які мені також сподобалися, посвоєму вони були цікаві, але така
увага до найменших дрібниць, така
виваженість і, звичайно, талановита
гра окремих акторів, які часом відтягували на себе увагу, так, що не
помітні були огріхи інших – це вищий
пілотаж!».
Олена Годіна, хореограф: «Мені
дуже сподобався ваш фестиваль.
Було цікаво, увесь час чекала, що ж
іще придумають студенти, як розіграють свою тему. Я досі під враженням від акторської гри двох студентів-механіків – головного героя і
чорного чоловіка: проникливі погляди, експресивні монологи, чесно
скажу – просто порадували. Якби ще
концертні номери не були дещо
відірвані від сюжету, думаю вони
могли б зайняти й вище місце.
Що стосується хореографії, вона
була різноманітна, цікава й у більшості
своїй якісна. З гарним настроєм станцювали джайв дві пари з факультету
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу. Ще мені запам’ятався
лірікал хіп-хоп «Повітря» від факультету обліку, фінансів та підприємницької
діяльності і «Фріккі» від механіків.
Непогані бальники були на кількох
факультетах. Брейкери з факультету
технології м’ясо-молочних і парфумерно-косметичних
продуктів
–
молодці, дуже динамічний номер
показали. В цілому у мене залишилося
дуже приємне враження майже від усіх
факультетів».

www.nuft.edu.ua
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Нагадаємо, що переможцями фестивалю «День факультету-2012» стали:
1-е місце – факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності;
2-е місце – факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу;
3-е місце – факультет інженерної
механіки та пакувальної техніки.
У номінаціях перемогу здобули:
«Кращий вокал» – факультет
енергетики і енергоменеджменту;
«Краща хореографія» – факультет
готельно-ресторанного та туристичного бізнесу;
«Краща театралізація» – факультет обліку, фінансів та підприємницької діяльності.
Крім того, були вручені спеціальні
призи журі:
– «За кращий вокал» студентці
факультету економіки і менеджменту
Ірині Островській;
– «За краще вокальне втілення
образу» студенці факультету обліку,
фінансів та підприємницької діяльності Юлії Лойко (за виконання номерукліпу «I need a hero»);
Факультет

– «За краще втілення сценічного
образу» студентам факультету інженерної механіки та пакувальної техніки
Олексію Коломійцю та Євгену Зінченку
(за ролі головного героя та чорного
чоловіка);
– «За мужність» чоловічому хореографічному колективу першого курсу
факультету енергетики і енергоменеджменту (за шотландський танець);
– «За кращу авторську пісню»
студенту факультету хлібопекарських і
кондитерських виробів Олександру
Господінову («Chance»);
– «За кращий гумористичний
номер» команді КВК факультету біотехнології та екологічного контролю
(за репризи «Моя киця добра» та
«Один день із життя еколога»);
– «За кращий номер оригінального жанру» студентам факультету
бродильних, консервних і цукрових
виробництв (за силовий номер
Workout);

2

3

ОФПД

9,2

9,7

ХКВ

7

5

– «За кращий хореографічний
номер» танцювальному колективу факультету інженерної механіки та пакувальної техніки (композиція «Friki»);
– «Спецприз голови журі» студентці
факультету обліку, фінансів та підприємницької діяльності Валентині Ребровій
(за вокальний номер «All by myself»);
– «За органічне перевтілення в
образ» завідувачам кафедр – аналітично хімії Єлизаветі Костенко та
інформатики – Володимиру Овчаруку.
Отже, фестиваль вдався! Це було
справжнє свято, з яким дуже жаль
розставатися. Хіба що, лише для того,
щоб з нетерпінням чекати наступного!

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ФЕСТИВАЛЮ "ДЕНЬ ФАКУЛЬТЕТУ-2012"

Вокальні номери
1

Факультет готельно-ресторанного
та туристичного бізнесу
Нехай повняться достатком ваші оселі!
Щоб і в коморі, й на столі завжди були
наїдки смачні!

Хореографічні номери

4

5

сума

1

2

3

4

5

8,8

7

9

8,74

9,8

9,9

5,7

4,5

5

5,44

6

5

9,9

8

5,2

3,5

Театралізація

Всього

Місце

сума

1

2

3

4

5

сума

9

9,3

9,5

9,8

10

9

10

9,66

27,7

1

5

4,94

4

4

3

3

4

3,6

13,98

11

БТЕК

7

6

6

5,9

4,6

5,9

8

6,8

6

7,5

5,7

6,8

9

8,5

6

8,5

5,5

7,5

20,2

6

АКС

5,8

6,8

6

6

3,5

5,61

6,7

7

6

6

6,9

6,52

6

8

6

5

0

5

17,13

9

ЕіМ

8,5

7

7

6

4,4

6,58

9

7,7

6

7

3,7

6,68

8

6

3

4

0

4,2

17,46

8

ЕіЕ

7,9

9,6

9,5

9

7,9

8,78

5,9

7,2

7,5

6

6,3

6,58

6,6

7,5

8

8

7,3

7,48

22,84

4

ТММПКП

8

8

8,7

6,2

5,8

7,34

8

8

8,7

6,5

6,2

7,48

6

7

7

7,5

6

6,7

21,52

5

БКЦВ

6,7

7

5,9

8

6,9

5,8

6

6,5

7

6,33

5

5

4

5

4,75

17,98

7

ІМПТ
ХЕТОП
ГРТБ

5,8

8

6,3

7

6,3

8

7,7

7

8

10

7

4

6

6

4,5

6,2

7

6,5

4

0

5

7,5

7,5

8

7

6,5

9,6

10

9,8

9,9

7,64
6,05
9,83

9

3,7

7,18
4,93
7,25

6

8

7

8

8,7
4,13
7,25

23,52
15,11
24,33

3
10
2

8,8

9,2

9,5

Факультет інженерної механіки та пакувальної техніки
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промінь
У нашому університеті історично
склалися славні спортивні традиції,
які підтримувались і збільшувались
протягом усієї історії вишу. Наші
студенти завжди відзначалися не
лише серйозними здобутками у
царині знань, але і високими
досягненнями у сфері спорту.
З метою пропаганди здорового
способу життя та для зміцнення
дружніх стосунків між факультетами
вже стало доброю традицією щороку
проводити «Кубок співдружності
БТЕК» з футзалу.
Цьогорічний турнір відбувся під особистим керівництвом декана факультету біотехнології та екологічного контролю (БТЕК) Галини Архіпової. У змаганнях взяли участь 8 команд факультетів –
біотехнології та екологічного контролю,
бродильних, консервних і цукрових
виробництв (БКЦВ), готельно-ресторанного та туристичного бізнесу (ГРТБ)
та технології оздоровчих продуктів і
харчової експертизи (ХЕТОП), які грали
в двох підгрупах по круговій системі. В
групі А грали команди – БТЕК-1,
ХЕТОП-1, ГРТБ-2, БКЦВ-1, а в групі В БТЕК-2, ХЕТОП-2, ГРТБ-1, БКЦВ-2.
Вже перші матчі засвідчили, що
боротьба буде жорсткою і напруженою, без явних аутсайдерів і фаворитів. Дуже впевнено стартували кілька
колективів – БТЕК-2, ХЕТОП-2, БТЕК-1,
ГРТБ-2. Особливо потужний спурт
здійснили БТЕКівці-2, які протягом
трьох перших матчів мали стовідсотковий результат – лише одні перемоги.
Команда мало пропускала м’ячів і
досить багато забивала.
До фінальної частини змагань
потрапили чотири команди, які за
результатами зайняли перше та друге
місце в своїх групах (БТЕК-2, ХЕТОП-2,
БТЕК-1, ГРТБ-2).
Перший матч фінального дня за
трете місце грали команди ХЕТОП-2
та БТЕК-2. За результатами проведених змагань третіми стали гравці
факультету ХЕТОП-2, які у напруженій
боротьбі на останніх секундах матчу
вибороли перемогу у команди БТЕК-2
(вирішальний гол забив Андрій Труба).
Команди протягом всього матчу
демонстрували видовищну і результативну гру. Однак справжня боротьба
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розпочалась у фіналі. Маючи відчутну
ігрову та територіальну превагу, та
створивши цілу низку небезпечних
моментів, команда факультету БТЕК-1,
тим не менш із великими труднощами
схилили шальки терезів на свій бік.
При рівному рахунку 2:2, команду
БТЕК-1 вже в компенсований арбітром час фортуна нагородила за наполегливість, втіливши у гол гостру атаку, яку завершив Вадим Паталах.
Головним арбітром змагань, який
обслуговував всі матчі турніру, був
тренер збірної команди університету з
футзалу, майстер спорту, Тарас
Шпичка, який відзначив чудову ігрову
форму та шанобливе ставлення
суперників один до одного.
На фінальну зустріч для урочистого
нагородження були запрошені почесні
гості, гравці футбольного клубу
«Арсенал» (Київ): Ерік Матуку (Камерун)
та Абейку Пеле (Португалія), які своїми
спортивними досягненнями відомі не
тільки в межах України, і з якими наш
факультет біотехнології та екологічного
контролю підтримує дружні стосунки.
Також були присутні представники
нашого університету: проректор з
науково-педагогічної та виховної
роботи Андрій Чагайда, декани факультетів: готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу – Віктор
Доценко; технології оздоровчих
продуктів та харчової експертизи –
Лариса Арсеньєва; біотехнології та
екологічного контролю – Галина
Архіпова.
Після фінальних зустрічей відбулося
урочисте нагородження переможців та
призерів цінними подарунками – сувенірними м’ячами з автографами гравРЕДАКЦІЙНА РАДА:
Ю. Цой
І. Литвиненко
Верстка:
К. Сінєв
Фотографії:
Р. Істомова, К. Сінєв
Обкладинка:
О. Проценко

ців футбольного клубу «Арсенал» (Київ).
Також були визначені кращий голкіпер,
кращий нападаючий та кращий гравець
фінальної зустрічі, які були відзначені
та нагороджені цінними подарунками.
Приз кращого гравця турніру отримав
студент факультету БТЕК Андрій
Шипілов, приз кращого гравця фінальної зустрічі отримав Дмитро Кікош
(факультет готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу), а кращим голкіпером турніру став Василь Ткачук
(факультет технології оздоровчих продуктів і харчової експертизи).
Загалом спортивне свято пройшло
весело і цікаво. Всі присутні отримали заряд бадьорості і масу позитивних емоцій.
Дякуємо організатору турніру –
декану факультету біотехнології та
екологічного контролю за величезний
душевний вклад у становлення і розвиток цього турніру в нашому університеті, за підтримку традицій неформального студентського спілкування.
Вітаємо гравців команд-переможців
та призерів: Олексія Півовара, Олександра Юхименка, Дениса Тимошенка,
Дмитра Капусту, Владислава Горошка,
Вадима Паталаха, Євгена Лєбєдєва,
Андрія Шипілова (БТЕК-1); Володимира Лотоцького, Дмитра Кикоша,
Олексія Бевза, Дмитра Лавриненка,
Іллю Домишева, Вадима Данька,
Антона Іллючка (ГРТБ-2); Василя
Ткачука, Романа Мандзюка, Віталія
Гальчука, Андрія Трубу, Іллю Яценка,
Романа Приймачука, Євгена Балакірєва (ХЕТОП-2).
Ірина Павлюк,
завідувач кафедри
фізичного виховання
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