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Шановні викладачі, співробітники, студенти!
Лічені години залишилися до нового, 2017 року. Очікування цієї
чудесної миті - між минулим і майбутнім - знайоме нам з дитинства.
Ми чекаємо його з радістю, надією і хвилюванням; віримо в найкраще
і світле.
Наприкінці року, що минає, прийнято не тільки загадувати
бажання, але й підводити підсумки. У нас чудовий колектив –
активний, злагоджений, дружний, позитивний і креативний. Успіх
всієї країни залежить від ефективної праці і досягнень кожного з нас,
і тим приємніше усвідомлювати, що за минулий рік ми спільними
зусиллями багато встигли зробити, досягли чималих здобутків. Ми
шукаємо нові шляхи, нові можливості, ми відкриті для нових ідей,
накопичений досвід дозволяє нам виходити зі складних ситуацій
з мінімальними втратами. Нас об’єднують одні цілі, прагнення
приносити користь Батьківщині, відповідальність за її долю.
Я щиро вдячний всім вам за активну, часом до самовідданості,
роботу, за безліч цікавих ідей, за те, що допомагаєте нашому
навчальному закладу рухатися вперед, зростати і розвиватися. Я
вірю, що наступний рік буде успішним для нашого університету.
Вітаючи наш згуртований колектив з Новим роком і Різдвом
Христовим, хочу побажати всім благополуччя, величезного щастя,
миру в душі, гармонії в родинах, натхнення, нових цікавих ідей,
сміливих планів! Нехай удача буде вірною супутницею, а успіх
супроводжує вас у будь-якій справі.
Під бій курантів загадайте бажання, й вони обов’язково збудуться,
а ще – виголосіть тост за процвітання і добробут нашої України!
З Новим роком! З новим щастям!
З повагою,
Ректор					

Анатолій Українець

Шановні колеги!
Вітаю вас із наступаючим Новим роком і від щирого серця бажаю, щоб він став яскравим і
незабутнім! Нехай цей рік буде сповнений радісних сюрпризів, звершень і здобутків! Любов,
вірні друзі і удача нехай будуть поруч кожний день Нового року!
Перший проректор Володимир Яровий

Дорогі друзі!
Прийміть мої щирі вітання з наступаючим Новим роком і Різдвом Христовим!
Нехай кожний день, кожна мить приносять вам радість і відкривають нові можливості.
Нехай передчуття радісних змін не покидає вас всі свята й залишиться разом із вами на весь
майбутній рік. Успіхів у всіх починаннях!
Проректор з науково-педагогічної та виховної роботи Лариса Арсеньєва

Вельмишановні колеги!
Наближається довгоочікуване тепле сімейне свято – Новий Рік. Я щиро зичу, щоб разом
із ним у ваших душах оселилась радість, в будинках – затишок, а на роботі – успіх. Нехай
кожний ваш день буде наповнений позитивом і енергією, а поряд нехай будуть тільки щирі
й справжні друзі!
Проректор з наукової роботи Олександр Шевченко

Друзі!
Щиросердо вітаю вас із Новим роком і Різдвом. Нехай 2017-й принесе щасливі миттєвості,
радісні події, чудові сюрпризи! Нехай в цьому році поряд будуть надійні друзі, удача й
любов!
Проректор з міжнародних зв’язків та інтеграції Ярослав Засядько

Дорогі колеги!
Сердечно вітаю вас із Новим роком і Різдвом Христовим. Бажаю, щоб цей рік став
найвдалішим і найблагополучнішим роком у вашому житті. Нехай він дарує тільки приводи
для посмішок, радості і відмінного настрою.
Проректор з навчально-виробничої діяльності та розвитку Олександр Бессараб

Шановні друзі!
Новий Рік - чарівне свято. Так нехай же в цьому новому році збудуться всі ваші найсміливіші
бажання, нехай вас оточують лише добрі люди, а на душі завжди буде позитив. Нехай разом
із ніжними сніжинками в житті закрутиться вальс із радісних і щасливих днів, а печаль
нехай розчиниться в святковому келиху.
Проректор з соціально-побутових питань Віктор Сташейко

У наступаючому Новому році бажаємо
безхмарного щастя, побільше ясних, сонячних
днів, сміливих планів і успішних проектів. Нехай
наш університет процвітає, а наші
студенти тільки радують нас. Хай
здоров’я буде міцним, розум ясним, настрій - піднесеним!

Нехай настрій у всіх буде чудовим, свято нехай
пройде так, щоб його хотілося згадувати з
посмішкою знову і знову. Хочемо побажати
всім яскравого і насиченого життя, успіхів у
професійному плані, щастя в
родині і, звичайно, фінансового
благополуччя.
Нехай
в
прийдешньому році здійсняться
всі ваші мрії і плани!

Зичимо оптимізму, віри у власні сили, активної
життєвої позиції, міцного здоров’я. Нехай робота
приносить задоволення, всі поставлені завдання
будуть досягнуті, а результати
вашої праці радують і надихають
на нові звершення!

В Новий Рік, в чарівне і казкове свято, щиро хочемо
побажати - нескінченного щастя, величезної
любові, богатирського здоров’я, невичерпного
гаманця. Нехай Дід Мороз обдарує подарунками,
а бажання, загадані під
бій курантів, обов’язково
збудуться. Побільше радості і
веселощів в наступаючому році!

Бажаємо, щоб свято було яскравим, веселим,
незабутнім. Нехай поруч будуть улюблені, дорогі
серцю люди, нехай збудуться всі загадані опівночі
бажання. Незмінний успіх в
усьому і злагода в сім’ях нехай
будуть вірними супутниками
в прийдешньому році!

Хочемо побажати всім новорічного настрою!
Нехай в душі панує гармонія, на обличчі сяє
посмішка, серце радіє. Сімейного благополуччя,
фінансової
стабільності,
активних трудових буднів
й захоплюючих вихідних і
відпусток!

Щиро вітаємо вас з найочікуванішими святами –
Новим роком і Різдвом. Бажаємо, щоб у 217 році
щастя і удача були вашими вірними супутниками.
Хай уже з першого січня, у
ваших долях почнеться низка
щасливих моментів і добрих
подій, а кожна надія і мрія
обов’язково здійсниться!

Новий рік не просто так називають казковим
святом. Він перетворює звичний світ, привносить
дивовижну атмосферу урочистості. Те, що здавалося сірим і нудним, раптом починає грати яскравими фарбами.
У ці останні передноворічні хвилини бажаємо вам здорового
оптимізму і віри в краще!

У ПОЛІ ЗОРУ –
НАВЧАЛЬНИЙ
ПРОЦЕС

Звітує Н.Фролова
24 листопада відбулося планове засідання
вченої ради університету, яке провів заступник
голови ради, перший проректор університету
Володимир Яровий. Він традиційно розпочав
засідання із привітання членів ради, що
відсвяткували дні народження між засіданнями,
та вручення дипломів про присвоєння наукових
ступенів. Зокрема, диплом доктора наук був
вручений Тамарі Носенко, а диплом кандидата наук
– Світлані Розумей.
Далі слово взяв проректор з наукової роботи
Олександр Шевченко, який презентував нагороди,
отримані університетом у рейтинговому конкурсі,
що впродовж понад двох десятиліть двічі на рік
– у квітні й листопаді Міністерство освіти і науки
України, Національна академія педагогічних наук
України та Товариство «Знання» України проводять
серед вищих навчальних закладів країни. Наш
університет неодноразово ставав переможцем
цього престижного фахового рейтингу у різних
номінаціях. Ось і цього разу рішенням експертної
комісії конкурсу наш колектив був у чергове
визнаний кращим й нагороджений Гран-прі
у номінації «Інноваційний розвиток освіти та
сучасні педагогічні технології», а також удостоєний
почесного звання «Лідер наукової та науковотехнічної діяльності».

Після цього відповідно до порядку денного
вчена рада розглянула й затвердила аналіз
розподілу педагогічного навантаження 20162017 н. р. на кафедрах університету, зроблений
проректором з науково-педагогічної та виховної
роботи Ларисою Арсеньєвою. Вона ж доповіла про
формування робочих навчальних планів на 20172018 н. р.
Про стан готовності університету до проведення дистанційного навчання йшлося у виступі
начальника відділу дистанційного навчання
Оксани Петруші. Зокрема, фахівець зазначила,
що з урахуванням зауважень та рекомендацій
за результатами дистанційного навчання ‘15-’16
навчального року на підготовчому етапі ‘16-’17
навчального року відділ дистанційного навчання
проанкетував нових викладачів і студентів,
створив «оболонки» курсів згідно з робочими
навчальними планами 20169-2017 навчального
року та надав права реєстрації викладачів
на дисципліни відповідальним по кафедрах.
Порівняно з навчальними планами минулого
навчального року були додані 183 курси.
Директор Науково-технічної бібліотеки
університету Наталія Левченко проаналізувала
книговидачу навчального фонду бібліотеки
протягом останніх трьох років. Вона констатувала
зниження показників книговидачі друкованої
літератури і збільшення поряд із цим використання
електронних документів.
Також вчена рада розглянула низку поточних
питань – клопотання про відрядження доцента
кафедри теплоенергетики та холодильної техніки
Андрія Форсюка на стажування до Німеччини,
заяви щодо переведення та відрахування з
аспірантури, а також зміну назви дисертаційної
роботи, і наостанок звіт викладачів університету, що

повернулися з відрядження з Індії, де опановували
технології аюрведи для застосування набутих знань
при викладанні дисциплін магістерської програми
«Технологія аюрведичних харчових продуктів».
Доцент кафедри технології оздоровчих продуктів
Наталія Фролова доповіла, якими критеріями
користувалися при виборі місця стажування, про
медичний аюрведичний центр «Greens Ayurveda»,
місце та умови проживання, раціон і специфіку
харчування, організацію навчального процесу,
тренінги, на яких відпрацьовували практичні
аспекти навчання. Доцент кафедри технології
молока і молочних продуктів Наталія Ющенко
доповнила звіт розповіддю про структуру
і зміст, прослуханого протягом 130 годин
навчального курсу «Nutrition&Cookery». Викладачі
продемонстрували отримані після завершення
курсу кваліфікаційні сертифікати (до речі, з
найвищими балами).
У обговоренні питань порядку денного
взяли участь перший проректор Володимир
Яровий, проректор Лариса Арсеньєва, декан
факультету біотехнології та екологічного контролю
Наталія Грегірчак, заступник декана факультету
енергетики і енергоменеджменту Андрій
Форсюк, завідувачі кафедр – органічної хімії
Сергій Шульга, автоматизації та інтелектуальних
систем керування Анатолій Ладанюк, філософії
Микола Кітов, інтегрованих автоматизованих
систем управління Ігор Ельперін, технології
хлібопекарських і кондитерських виробів
Володимир Ковбаса, біотехнології і мікробіології
Тетяна Пирог, технології зберігання і переробки
зерна Олег Шаповаленко, начальник навчальнометодичного управління Валерій Виговський.

Вручення диплома
доктора наук Т. Носенко
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ПЕРЕЙМАЮЧИ КРАЩИЙ ДОСВІД
Наші викладачі завжди прагнуть бути в курсі
останніх новацій як освітніх, так і галузевих, тому
активно беруть участь у різноманітних заходах,
що підвищують їх фаховий рівень, охоче стають
вони і учасниками програм стажувань. Останнім
часом відразу двоє наших викладачів завершили
закордонні стажування.
У ході конкурсного відбору із 300 учасників
з України серед промислових компаній і вишів,
які працюють у напрямку пакувальної галузі,
доцент кафедри технічної механіки і пакувальної
техніки нашого університету Людмила КривоплясВолодіна взяла участь у програмі стажування SABIT. До групи стажування ввійшли 18 представників
пакувальної галузі із України, Молдови, Казахстану,
Таджикистану, Росії, Азербайджану, Узбекистану.
Метою організаторів SABIT є підготовка
фахівців по спеціалізованих галузевих програмах
стажування протягом трьох або чотирьох тижнів,
знайомство з представниками американських
компаній, державних агентств і громадських
організацій, які відіграють важливу роль у
розвитку галузі. Програма «Упаковка і маркетинг»
працювала у Вашингтоні, Нью-Йорку, Чикаго.
Учасники програми познайомилися з
організацією пакувальної галузі в США, роботою державних агентств, вищими навчальними
закладами, інноваційними технологіями, середньосерійними виробництвами виготовлення
обладнання пакування, відвідали найбільшу у світі
міжнародну виставку пакувального обладнання
Pack Expo, Pharma Expo.
Для групи проводились спеціальні семінари
і тренінги в області брендування, сертифікації,

маркування, особливостей розвитку пакувальної
галузі. У ході стажування наш фахівець налагодила контакти з викладачами кафедри дизайну і
розроблення упаковок Інституту технологічного
дизайну (Ньо-Йорк), професорами Маріаною
Климчук, Сандрою Красовек, представником
Асоціації харчових технологій Бобом Бауером, розробником брендового ринку Давідом Вінджамурі, віце-президентом Асоціації
пакувальників США Джоржем Ізкуердо та представниками компаній-розробників паку-вальних
матеріалів і обладнання пакування.
Норвегія – один із світових лідерів у
побудові економічної системи, а також важливий
стратегічний партнер України. Дослідженням
економічних процесів і торговельної співпраці між
Україною та Норвегією активно займається к.е.н.,
старший викладач кафедри фінансів Навчальнонаукового інституту економіки і управління нашого
університету Юрій Кулинич. Цього року він вдало
закінчив дві міжнародні програми стажувань:
проект «Молодь змінить Україну» благодійного
фонду Богдана Гаврилишина та проект «Young Entrepreneurs – Norwegian-Ukrainian Business Development», який адмініструє Норвезько-українська
торгова палата.
Програма «Молодь змінить Україну» дозволила отримати базові знання про економічний
та політичний устрій Норвегії. Разом із групою
молодих активістів були відвідані дві «столиці»
Норвегії: Осло (столиця країни у традиційному
розумінні) та Ставангер (столиця нафтової
промисловості Норвегії), загалом відвідані
понад 10 установ, зокрема: Парламент Норвегії
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(Storting), Міністерство закордонних справ
Норвегії, Конфедерація норвезьких підприємств,
Міністерство палива та енергетики, Університет
Осло, тощо.
Надзвичайно результативним виявися візит
до офісу Норвезько-української торгової палати –
наприкінці того ж місяця наш викладач відвідав
перший модуль іншого проекту «Young Entrepreneurs – Norwegian-Ukrainian Business Development», який адмініструє Норвезько-українська
торгова палата. Проект передбачав три модулі:
Bodø: 21–24 квітня, 2016; Київ і Львів: 12–19
червня, 2016; Осло: 24–29 вересня, 2016.
Проект дав можливість отримати актуальні
знання на базі високоавторитетних Київської
школи економіки (Київ, Україна) та Університету
Нурланд (Буде, Норвегія) і використати ці знання у
реалізації реальних бізнес-кейсів.
Команда Юрія Кулинича працювала над
вирішенням кейсу «Ukrainian agriculture to Norwegian fishfeed», метою якого було показати на
власному прикладі взаємовигідну співпрацю між
українською та норвезькою передовими галузями
економіки. Авторитетним журі у складі: Amund
Myklebust (Managing Director, Norwegian-Ukrainian
Chamber of Commerce), Øyvind Sætren (Controller,
Pelagia AS), Dag Gjerde (Business Developer, Norsildmel AS), Katinka Kolsaker (Managing Partner, Innoco)
та Володимира Варлоги (Business&International
Projects Development Manager, Kyiv School of Economics) був визначений бізнес-кейс команди Юрія
Кулинича як такий, що має найвищий ступінь
практичної реалізації, команда відзначена
цінними подарунками.
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ОСОБЛИВИЙ ЮВІЛЕЙ
2016 рік – ювілейний для кафедри
процесів і апаратів харчових виробництв.
65-річчя заснування своєї кафедри її
колектив відзначив потужною Міжнародною науково-практичною конференцією
«Удосконалення процесів і обладнання –
запорука інноваційного розвитку харчової
промисловості».
Форум мав широке міжнародне
представництво,
науковці
працювали
у секціях «Розроблення ресурсо- і
енергозберігаючих технологічних процесів харчових, мікробіологічних і фармацевтичних виробництв» і «Сучасне обладнання харчових, мікробіологічних і
фармацевтичних виробництв» і протягом
трьох днів активної плідної роботи заслухали
й обговорили понад 100 доповідей.
На пленарному засіданні конференції нинішній
очільник кафедри, професор Володимир Зав’ялов
розповів про розвиток науки про процеси і апарати
в нашому навчальному закладі, започаткування й
становлення кафедри. Нагадаємо і ми основні віхи
славетного шляху цього структурного підрозділу.
Кафедра процесів і апаратів була створена
у Київському технологічному інституті харчової
промисловості у вересні 1951 р. З часу створення і
до 1988 р. її очолював заслужений працівник вищої
школи, лауреат Державної премії України, доктор
технічних наук, професор Всеволод Миколайович
Стабніков. З 1988 до 2008 р. на чолі колективу
став учень В.М. Стабнікова, заслужений працівник
вищої школи, лауреат Державної премії України,
доктор технічних наук, професор Іван Федорович
Малежик. З 2008 р. по 2015 р. завідувачем кафедри
був лауреат Державної премії України, доктор
технічних наук, професор Олександр Юхимович
Шевченко, а з 2015 р. завідувачем кафедри став
доктор технічних наук, професор Володимир
Леонідович Зав’ялов.
Для створення і становлення кафедри
багато зробив заступник директора інституту з
навчальної і наукової роботи, завідувач кафедри
спеціального обладнання харчових підприємств,
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доктор технічних наук, професор Гліб Михайлович
Знаменський.
Першими викладачами кафедри були
професор В.М.Стабніков, доцент В.Д. Попов, ст.
викладач М.Г. Бойченко, асистент Ф.А. Редько.
О.Г. Муравська з 1951 р. працювала старшим
лаборантом, а потім, після захисту кандидатської
дисертації – доцентом кафедри.
З перших днів існування кафедри готувались
наукові і викладацькі кадри у аспірантурі.
Викладачі готувалися не тільки для своєї, а й
для інших кафедр інституту. Аспірантуру при
кафедрі закінчили М.О. Буренков, П.С. Циганков,
О.П. Ніколаєв, І.Ф. Малежик, В.М. Таран, які потім
стали докторами наук, професорами кафедри
процесів і апаратів, а також В.О. Аністратенко, В.А.
Домарецький, А.П. Верхола, М.С. Карпович, М.П.
Гандзюк, В.О. Маринченко, П.Л. Шиян – які стали
докторами наук, професорами і завідувачами
інших кафедр університету. Всього за роки
існування кафедрою підготовлені 22 доктори наук
і понад 120 кандидатів технічних наук.
З 1993 р. на кафедрі крім дисциплін «Процеси
і апарати харчових виробництв» і «Гідравліка і
гідравлічні машини» викладалися дисципліни із
процесів і апаратів хімічних та біотехнологічних
виробництв та з математичного моделювання і
оптимізації технологічних систем.
У 1993 р. навчальній лабораторії з процесів і
апаратів присвоєно ім’я професора В.М. Стабнікова.
У 1998 р. на кафедрі відкрита нова для
університету спеціальність «Технологія зберігання,
консервування та переробки плодів і овочів»,
кафедра стала випусковою і до 2011 р. мала
назву «Процесів і апаратів харчових виробництв
та технології консервування». Після організації
окремої кафедри з технології консервування
кафедра стала називатись «Процеси і апарати
харчових виробництв».
Кафедра має навчальні лабораторії з процесів
і апаратів харчових виробництв та гідравліки,
науково-дослідну лабораторію і комп’ютерний
клас, підключений до мережі Інтернет. Всі
співробітники кафедри ведуть науково-дослідну

роботу з теорії і практики гідромеханічних і теплота масообмінних процесів харчових виробництв
із метою їх інтенсифікації та створення нових
ресурсозберігаючих екологічно чистих технологій і
високоефективного обладнання для виробництва
харчових продуктів.
Основні напрями науково-дослідних робіт:
• теорія і практика процесів ректифікації і
сорбції;
• інтенсифікація технологічних процесів за
допомогою низькочастотних механічних коливань;
• наукові основи процесу сушіння рослинної
сировини конвективним і комбінованим з
терморадіаційним і мікрохвильовим способами
енергопідведення;
• використання перехідних режимів для
інтенсифікації процесів масообміну;
• дослідження процесу адсорбційного очищення
питної води, водно-спиртових розчинів, овочевих і
фруктових соків та їх купажів;
• проміжний віджим рослинної сировини з
метою інтенсифікації процесу екстрагування;
• холодильні технології харчових виробництв.
Науково-дослідна робота ведеться у співдружності
з промисловістю, галузевими і академічними
науково-дослідними
інститутами України і
навчальними закладами зарубіжних країн.
Співробітники
кафедри
систематично
виступають з доповідями на всеукраїнських і
міжнародних науково-технічних конференціях.
Кафедра готує науково-педагогічні кадри у
аспірантурі і докторантурі, здійснює попередню
експертизу кандидатських і докторських
дисертацій.
Вченими кафедри за результатами науководослідних робіт опубліковані 24 монографії.
Результати наукових і прикладних розробок широко
використовуються у промисловості, висвітлюються
у наукових публікаціях і використовуються у
навчальному процесі.
Шість співробітників кафедри отримали
звання лауреатів Державної премії України, два
– заслужених працівників вищої школи, один –
заслуженого винахідника України.
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УКРАЇНА – ТЕРИТОРІЯ
ГІДНОСТІ І СВОБОДИ

Минув всього місяць від урочистого відкриття
в університету студентського клубу – подарунку
від ректорату для всіх студентів нашого вишу.
І протягом цього часу там було втілено вже
багато цікавих студентських ініціатив. Встигли,
навіть, народитися нові традиції. Зокрема,
вже традиційним стало проведення в клубі
літературних вечорів. А один із них, зініційований
студентами був підтриманий колективом кафедри
українознавства й вилився у справжнє літературномистецьке свято. Присвятили його третій річниці
Революції гідності.
Вечір розпочала завідувач кафедри
українознавства, професор Надія Левицька,
яка наголосила на тому, що Майдан став для
українців символом гідності, єдності, свободи,
справедливості, патріотизму, чесності. Ця тема
не змогла залишити байдужими студентів, бо
саме молодь завжди виходила на майдани,
ставала каталізатором змін, виборюючи свою
гідність. «Юне серце кличе в бій, а в думках
зачаїлася тиха молитва…», – ці рядки стали
лейтмотивом виступу студентки Альона Гончар,
яка продекламувала поезію «Молитва», написану
своєю вчителькою задовго до подій Єврореволюції
і, яка стала своєрідним її пророцтвом. Надзвичайно
зворушливо прозвучав лист, написаний
політв’язню Миколі Карпюку, студентом Богданом
Ротаєнком, який зазначив, що кожний, написавши
листа, допоможе бійцю своїм словом, підніме його
бойовий дух. Його думку підтримав гість вечора,

відомий політичний, військовий та громадський
діяч Іван Мазур, який розповів про буремні події
Майдану, своє перебування в зоні АТО. «Революція
Гідності стала чи не найпотужнішим викликом
не лише для України, але й для всієї Європи», –
зауважив він, адже одним із найвищих вимірів
людського життя є служіння Батьківщині.
Поділився своїми враженнями про події
Євромайдану і доцент кафедри українознавства
Сергій Береговий, який теж на власні очі бачив, як
творилася нова історія, і зазначив, що у кожного
своя революція, але то була революція свідомості.
Крізь віки за незалежність боровся Тарас
Шевченко, у бою за неї поліг Василь Симоненко і
сьогодні продовжує цю боротьбу у своїй творчості
Ліна Костенко. Патріотичним піднесенням зустрів
зал студентку Ольгу Баглай із віршем Василя
Симоненка «Україно, п’ю твої зіниці», який був його
молитвою за Україну. Нескореність, незламність
України та її народу пролунали у поезіях Ліни
Костенко «Ісус Христос розп’ятий був не раз»,
«Коректна ода ворогам» прочитаних студентками
Мариною Плахотнюк та Ольгою Гаврилюк. А пісня
«Мить» у виконанні студента Євгена Амаріци, якого
проводжали бурхливими оплесками, довела, що
немає нічого найдорожчого за нашу Батьківщину.
Революція гідності не завершилася, вона далі
триває на Сході України. Завдяки мужності
українських військових там, ми зараз можемо
спокійно жити тут. Герої не вмирають… Вони лише
йдуть від нас… – ці рядки стали лейтмотивом
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поезії «Іде війна. Така безглузда…» у виконанні
Настасії Гулик, написаної студенткою нашого
університету Вікторією Демченко. Те, що це не наша
війна, підтвердив і Андрій Захарюта, виконавши
пісню відомого рок-гурту «Океан Ельзи» «Не твоя
війна». А пісню Андрія Скрябіна «Сам собі країна»
всі слухали з особливим настроєм. Про талановитих
особистостей університету розповіла асистент
кафедри українознавства Людмила Приблуда
та представила до уваги глядачів презентацію
про тих студентів, викладачів і співробітників,
які є мистецькими перлинами нашого закладу,
й зокрема, професора кафедри українознавства
Наталію Науменко та доцента кафедри вищої
математики імені професора Володимира Можара
Оксану Муляву, які поділилися на вечорі частинкою
своєї творчості. Закликав зберегти небо мирним, а
помисли ясними гість із Київського національного
університету театру, кіно і телебачення Ігор
Матвєєв, представивши відеоряд «З Україною в
серці», присвячений збереженню нашої землі. А
справжньою родзинкою вечора стало виконання
автентичних українських пісень магістром Сергієм
Бадюком.
Ще довго від покоління до покоління будуть
передавати батьки синам і дочкам, а ті своїм
дітям спогади про тих, хто залишив життя у 20132014 рр. Ще довго люди будуть висвітлювати свої
почуття через пісні, вірші. А ми схиляємо голови
перед відважними героями, які повстали проти
несправедливості і заради нової України.
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ВІД МАКБЕТУ ДО БУРЛЕСКУ
У жовтні-грудні в університеті відбувся
щорічний фестиваль «День факультету/інституту».
Розпочався він 27 жовтня і першою виступала команда факультету енергетики і
енергоменеджменту, яка представила захопливе
дійство «300 енергетиків. Останній шанс
залишитись факультетом». Із відеозав’язки історії
стало відомо, що на факультеті був той, кого
слухалися всі, – цар Михайло. Після чого дійство
перенеслося на сцену, де до енергетиків прийшов
посланець від імператора Ксерокса й вмовляв
погодитися на об’єднання з іншими факультетами
в інститут. Та цар Михайло – категорично проти.
Він збирає кращих 300 енергетиків і йде до
«вогняних воріт» (перехід між корпусами А і Г),
де збирається дати рішучий бій армії імператора.
Буквально вся постановка була просякнута
гумором й неприхованою любов’ю до свого
факультету. Блискуче епізодичну роль зіграла
секретар деканату факультету Земфіра Ярмакова.
На висоті були й вокалісти та танцюристи,
які подарували море позитиву й драйву.
Наступним,
3
листопада,
виступив
факультет біотехнології та екології, який
присвятив свій вечір 50-річчю започаткування
інженерної біотехнологічної освіти в Україні.
На сцені розгорнулося сповнене неочікуваних
поворотів,
гумору,
якісного
вокалу,
різнопланової хореографії, інструментальних
номерів і номерів оригінального жанру
дійство під назвою «Без права на помилку».
Розповідь почалася з відео – факультет
готується до свята і раптом пропадає реліквія –
ферментатор. Заступник декана Ірина Волошина
дає вказівку агенту 0,7 (Влад Шульженко)
відшукати й повернути священний артефакт. Агент
збирає команду, й Бригинець, Татарчук і Лаврега
приступають до пошуку. Де тільки не побували

вони, щоб зібрати артефакт – і на весіллі, і в
Інституті ім. Заболотного, і у Музеї старовинностей,
і у корпорації «Артеріум», і в ексклюзивному
ресторані, а знайшовся ферментатор на
горищі у дідуся Бригинця. Вінцем цієї історії
став особливий номер – вишуканий танець,
виконаний студентами спільно з викладачами.
10 листопада, кілька замальовок із
життя звичайного ресторану представила
команда факультету готельно-ресторанного та
туристичного бізнесу. Новий заклад гостинності
«LEROY» готується до відкриття – і ось перші
відвідувачі, група студентів, що трохи не
розрахувавши свої можливості, «нагостювала»
на три тисячі, а має всього триста гривень.
Компанія звертається до декана з друзями,
яких перед цим помітила в залі: «Мужики, не
допоможете? А взимку, на сесії?..». Ситуацію рятує
стипендія, що так вчасно приходить на їх рахунки.
Наступна «картинка» – день народження
ексцентричної особи Олесі, яка приходить із
друзями. Ще один пазл із життя ресторану
– парубоцька вечірка нареченого, що
замовив у ресторані проведення весілля.
Апофеозом спектаклю стало весілля. Тут «залік»
від глядачів отримали всі – і друзі нареченого,
що гармонійно й органічно виглядали (один
крадькома їв, другий страждав через іншу
нагальну потребу організму), і батьки молодят,
і самі молодята, а, напевно, найбільше –
бабуся нареченої й церемоніймейстер. Зал
мало не ридав від реготу, з таким відбірним
гумором і артистизмом була розіграна ця сцена.
Варто додати, що гумору було хоч відбавляй
практично у кожній репризі вечора. Ну, а чудовий
вокал, вишукана різнопланова хореографія, що
дуже точно вписувалися у загальну концепцію
спектаклю, доповнили й прикрасили його.

Факультет енергетики та
енергоменеджменту
10

Естафета виступів на фестивалі перейшла
до Навчально-наукового інституту економіки
і управління, який презентував свій спектакль
«Життя – це вибір…» 15 листопада.
Завіса повільно розсувається, і на авансцені
з’являється хлопчик, який пише листа до того, хто
здійснює бажання. Хлопчик хоче, щоб в усіх людей
на землі все було добре. Картина стрімко міняється
– і присутні опиняються на небесах, де по сусідству
живуть янголи і демони, предводителі яких Олівія
та Люцифер й Мейз увесь час конфліктують. Їх чвари
припиняються вибухом, через який всі опиняються
на землі, серед звичних людей, де немає розкоші
й пекельних вечірок. Й Олівія, й Люцифер, й Мейз
прагнуть повернутися на небеса й жити у звичному
для себе стилі й ритмі. Вони об’єднуються у
пошуку рішення, і Мейз несподівано міняється на
краще, вона знаходить листа хлопчика (що писав
його у пролозі вистави) і помічає у ньому стільки
доброти, що це впливає на неї самим несподіваним
чином. Олівія ж навпаки опиняється у полоні
зверхності, пихатості, своїх власних бажань.
Мейз дає вибір Олівії й Люциферу – змінитися чи
залишитися на боці зла. Їх вибір і стає їх кінцем.
Вечір вражав не лише інтригуючою драматургією
й цікавими сценічними рішеннями, але й
бездоганною хореографією та прекрасним вокалом.
24 листопада свій вечір представив факультет
інженерної механіки та пакувальної техніки. І це
був, напевно, самий незвичний День факультету, що
коли-небудь відбувався в університеті (а традиція
ця, нагадаємо, має вже понад 50-річну історію).
Слід сказати, що митці факультету щороку
вражають
незвичними
інтерпретаціями
широковідомих творів. Тож на суд публіки
представили «Макбета» засновника театру
абсурду Ежена Йонеска, де і ерцгерцог
Дункан, і Банко, і Кандор, і Гламісу, і, звичайно
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ж, Макбет заграли новими фарбами.
Вірність, мужність, доблесть, честь – не
порожні звуки для генералів Макбета й Банко.
Та їм не вдається здолати спокусу й на зміну їм
приходять зрада, підступність, жадоба влади.
Не так вже просто й швидко відбувається
цей перехід, і акторам Валентину Туфекчі
(Макбет) і Дмитру Шемідьку (Банко) вдалося
дуже органічно й щиро передати терзання й
моральну загибель своїх героїв. Надзвичайно
колоритний Дункан у блискучому виконанні
Сергія Левіка раз за разом зривав оплески залу.
Усе б, здавалося, йшло своєю чергою, аж
раптом саме після того, як Макбету вдається
підбити Банко на зраду Дункана, у залі… гасне
світло. У першу хвилину глядачі подумали, що так
має бути за сценарієм. Але ні… І тоді, механіки
зробили неймовірне, далеко не кожна професійна
театральна трупа здатна на таке – вони дограли
свій спектакль – без світла, без спецефектів,
без музичного супроводу, без звуку! При світлі
увімкнених усім залом мобільних телефонів, із
вимкнутими мікрофонами – жодного разу не
збившись, так само пристрасно й експресивно,
як і на початку! Багатопланові сцени, коли
дія одночасно відбувалася і на авансцені, і на
основній сцені, і в глибині, змінювали одна одну,
а глядачі, затамувавши подих, слідкували за
розвитком подій. Так, довелося відмовитися
від вокальних і танцювальних номерів, та
один – хіп хоп від «стражденних», що прийшли
за зціленням до Дункана, все ж виконали –
під ударні й оплески залу, що задавали ритм.
Та ось усі пророцтва відьом збулися. Фінал. Привиди вбитих танцюють, а привид Макбета ловить
метелика. І зал зривається бурхливими оплесками.
1 грудня всі карти розкрив Навчальнонауковий інститут харчових технологій,

Факультет автоматизації і
комп’ютерних систем

виступивши з виставою «Повний Flash Royal».
Нагадаємо, інститут був створений влітку цього
року, і цей спектакль – творчий дебют студентських
колективів чотирьох об’єднаних факультетів. Тож
глядачі з нетерпінням чекали на початок вистави.
І ось довгоочікувана мить настала – у залі
гасне світло, розсувається завіса, й драйвовим
початком став виступ групи барабанщиків, який
і задав настрій спектаклю. Відеоряд відсилає
глядача до початку історії – студентка приходить
до університету й у бібліотеці знаходить книжку,
якою ніхто ніколи не користувався, стільки
на ній було пилу. Дівчина розкриває книжку,
і зі сторінок зривається якась субстанція.
Далі дійство переноситься на сцену. Студенти
біля чарівного казана, що виконує їх бажання,
з якого з’являється повністю змінена дівчина
з бібліотеки – повелителька казана, яка жадає
помсти за те, що багато років була замкнена у книзі
й збирається підкорити світ, почавши з нашого
університету. Відьма зачаровує всіх студентів,
лише на голову студради університету Наталку
чари не діють, й вона вирішує знищити відьму, щоб
повернути контроль над казаном, для чого збирає
студентів, у яких індивідуальний графік занять.
У команді – Ель-пекар, головна зброя якого
– чорний і білий хліб, Дед-SHOT, що мріє про
сертифікат сомельє, Харлі Свін (помічниця Жокера),
яка з’їла розроблену ним цукерку і збожеволіла,
і сам Жокер, що шукав формулу найсмачнішої
цукерки, а винайшов несумісну зі здоровим
глуздом. Вони беруться до роботи, й знищують
відьму разом із казаном. І тоді до Наталки
приходить розуміння, що усі чвари були саме через
той казан, що сила – у єдності, й знищивши казан,
поганці зробили те, що слід було зробити давно.
Відеоепілог переніс глядачів до зали
засідань, де директор Студентського центру

Навчально-науковий інститут
економіки і управління
nuft.edu.uа - №9 (1144) грудень 2016 р - ПРОМІНЬ

патріотичного виховання та культурного розвитку
університету Володимир Дикий проводить
нараду. Саме він піднімає з підлоги листок,
з якого зривається невідома субстанція…
Концерт був насичений гумором, цікавими за
сценічними рішеннями вокальними номерами
й великою кількістю хореографічних постановок.
8 грудня своїм виступом фестиваль
завершив
факультет
автоматизації
і
комп’ютерних систем із постановкою «Burlesque».
Розпочалася історія з трейлера фільму
«Бурлеск», який переглядає головна героїня
Аліса й печалиться, що в житті так не буває,
адже більше за все на світі вона хоче співати.
Випадок приводить її до бару «Бурлеск», де
вона знайомиться з барменом Романом, який
пропонує їй роботу офіціантки чи прибиральниці.
На щастя дівчини співачка бару пропустила всі
репетиції й її відсторонюють від виступу, і у Аліни
з’являється шанс показати, на що вона здатна. Тим
часом Роман і гітарист закладаються, хто перший
закохає Аліну в себе. Аліна справила незабутнє
враження своїм виступом, й Роман щиро радіє
за неї, та суперниця (та сама відсторонена
співачка) розкриває їй очі на парі юнаків. Аліна
ображена, та зрештою, молоді люди налагоджують
стосунки. А Купідон у цей час поєднує інші пари.
Ось такий ліричний хепі енд у цієї історії. А її
яскравим доповненням стали прекрасні вокальні
партії та різнопланові хореографічні номери.
Майже двохмісячний марафон протягом якого наші інститути й факультети
продемонстрували такі таланти у абсолютно
різних сценічних жанрах, що спокійно могли
б скласти конкуренцію знаним і популярним
акторам, співакам і танцюристам добіг кінця, але
подаровані глядачам гарний настрій і естетичне
задоволення залишаться з усіма ще дуже надовго.

Факультет інженерної механіки
та пакувальної техніки
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ВІТАЄМО!
Валентина Олександрівна Солдатенко, прибиральниця господарського відділу
Ігор Васильович Корчук, директор Волинського
коледжу НУХТ
Марія Степанівна Рирак, прибиральниця
студмістечка
Жанна Олександрівна Сирова старший лаборант кафедри аналітичної хімії

Ось і прийшла зима. Пухкою білосніжною ковдрою вкрилася земля, з дахів звисають бурульки,
морозець розмальовує шибки химерними візерунками, а всі ми, ніби повернувшись на якийсь час
у дитинство, живемо в передчутті дива. У цю казкову пору свої ювілеї відзначають наші колеги –
чудові люди, справжні майстри своєї справи:

Анатолій Петрович Бовсуновський, професор
кафедри машинобудування, стандартизації та
сертифікації обладнання
Світлана Михайлівна Мироненко, викладач
кафедри технічної механіки і пакувальної техніки
Олександра Володимирівна Нєміріч, доцент
кафедри технології харчування та ресторанного
бізнесу

Євгеній Васильович Штефан, завідувач
кафедри машинобудування, стандартизації та
сертифікації обладнання
Катерина Степанівна Глухова, заступник
директора з навчальної роботи Смілянського
коледжу харчових технологій НУХТ

НОВОРІЧНИЙ ГОРОСКОП
Водолій 20.01 – 18.02
Цей рік буде для особливо плідним у творчому плані: буде
багато ідей і можливостей їх реалізувати. Використовуйте
можливість усунути всі непорозуміння і уникнути майбутніх
конфліктів.

Лев 23.07 – 22.08
У 2017 Левам потрібно розвивати в собі командний дух. Вони
можуть злетіти по кар’єрних сходах набагато швидше, ніж
можуть собі уявити. Шлях до реалізації всього задуманого впевненість в собі і присутність духу.

Риби 19.02 – 20.03
2017 рік для цього знака пройде під девізом «будинок і
сім’я». У Риб з’явиться можливість зустріти супутника життя,
завести сім’ю або упорядкувати будинок так, як вони давно
хотіли.

Діва 23.08 – 22.09
2017 рік Дівам краще почати з підведення підсумків
минулого року, аналізу помилок і правильних рішень. Це
допоможе сформувати базу для всього наступного року,
який, судячи з усього, стане досить вдалим.

Овен 21.03 – 19.04
2017-й обіцяє бути успішним у багатьох аспектах: він
подарує безліч можливостей і багатообіцяючих перспектив.
Овни стануть більш динамічними, ініціативними та
комунікабельними.

Терези 23.09 – 22.10
У цьому році Терези будуть, як ніколи, цілеспрямовані і
націлені на успіх, відкриють у собі невідоме досі джерело
натхнення і творчості. Цей рік також подарує безмежні
можливості для розширення партнерських зв’язків.

Телець 20.04 – 20.05
Цей рік подарує чимало шансів втілити в життя ідеї і плани,
які в попередньому році тільки зародилися в уяві. Можливі
зміни у світовідчутті і сприйнятті навколишнього світу.

Скорпіон 23.10 – 21.11
Скорпіонам вдасться вирішити проблеми, які засмучують їх
уже довгий час. Вийде також успішно завершити проекти,
розпочаті в попередньому році.

Близнюки 21.05 – 20.06
2017 рік стане початком нового витка у житті Близнюків,
принесе масу позитивних вражень і успішних проектів.
Завершиться цей насичений рік запаморочливим успіхом і
просуванням по службі.

Стрілець 22.11 – 21.12
При певних зусиллях зі сторони Стрільців 2017 рік стане для
них одним із найбільш плідних і щедрих на події років життя.
Головна мета - вирости в цьому році як в професійному, так
і в духовному плані.

Рак 21.06 – 22.07
Цей рік вбереже Раків від неправильних вчинків і рішень,
вони зможуть відкрити в собі щось нове, спробувати себе в
новій якості, змінити погляди на деякі речі, їх інтуїція буде
як ніколи сильною.

Козеріг 22.12 – 19.01
Козерогам варто серйозно задуматися про просування в
своїй професії. Все в цьому році буде сприяти цьому, навіть
оточення буде мимоволі підштовхувати їх до професійного
розвитку. Порада Козерогам: використовуйте по максимуму
всю інформацію, що надходить ззовні.
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