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У звіті ректора Національного університету харчових технологій Українця 

А.І. надана інформація про виконання умов контракту з Міністерством освіти і 

науки України, виконання положень Статуту університету, показників 

ефективності використання державного майна, показників ефективності 

підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, 

видання підручників, посібників, навчально-методичної літератури та дотримання 

законодавства у сфері діяльності університету. 

 

1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними 

програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно зі стандартами вищої 

освіти 

У 2016 році продовжувалась планомірна робота колективу університету 

спрямована на реалізацію сучасних тенденцій розвитку вищої освіти в Україні, що 

вимагає від університету напруженої роботи, реалізації викладачами професійної 

діяльності на засадах гуманізму і демократизації, проведення освітньої та 

інноваційної політики держави. Такий підхід надає можливість університету, 

використовуючи інноваційні системи і технології навчання інтегруватися в 

європейський освітній простір. 

Університет постійно розвивається, розширюючи напрямки і засоби 

підготовки сучасних фахівців, оновлюючи матеріально-технічне оснащення, 

модернізуючи інформаційні технології навчання, досліджуючи пріоритетні 

наукові напрямки. 

До структури університету входять два навчально-наукові інститути, п’ять 

факультетів, сім філій, одинадцять коледжів, два інститути післядипломної 

освіти, які забезпечують підготовку висококваліфікованих фахівців для харчової, 

м’ясо-молочної, фармацевтичної і мікробіологічної промисловості, інших галузей 

економіки України, харчового  та енергетичного машинобудівних комплексів. Всі 

структурні підрозділи включені до єдиної ліцензії (серія АЕ № 636488 від 

19.06.2015 р.): 

Коледж ресторанного господарства НУХТ; 
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Волинський коледж НУХТ; 

Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості НУХТ; 

Львівський державний коледж харчової і переробної промисловості НУХТ; 

Львівський коледж м’ясної та молочної промисловості НУХТ; 

Полтавський коледж харчових технологій НУХТ; 

Свалявський технічний коледж НУХТ; 

Смілянський коледж харчових технологій НУХТ; 

Сумський коледж харчової промисловості НУХТ; 

Вінницький коледж НУХТ; 

Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму НУХТ; 

Інститут післядипломної освіти НУХТ (м. Київ); 

Державний заклад освіти “Одеський інститут післядипломної освіти 

НУХТ”; 

Свалявська філія НУХТ; 

Львівська філія НУХТ; 

Кам’янець-Подільська філія НУХТ; 

Полтавська філія НУХТ; 

філія НУХТ у м. Львові; 

Сумська філія НУХТ; 

Смілянська філія НУХТ. 

 

Впродовж 2016 календарного року підготовка фахівців здійснювалася за 

стандартами вищої освіти, чинними до прийняття Закону України «Про вищу 

освіту» за 23 напрямами підготовки  за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

бакалавра, 33 спеціальностями за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста та 

43 освітньо-науковими програмами підготовки магістрів.  

За звітний період акредитовано та ліцензовано за освітньо-

кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та 

магістра наступні напрями та спеціальності (таблиця 1.) 
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Таблиця 1. 

Акредитація 

6.030503 

8.14010301 

8.05130111 

8.18010014  

Міжнародна економіка 

Туризмознавство 

Хімічні технології харчових добавок та косметичних засобів 

Управління фінансово-економічною безпекою 

 

6.051701 

Кам’янець-Подільська філія НУХТ 

Харчові технології т інженерія 

 

6.051701 

Львівська філія НУХТ 

Харчові технології т інженерія 

 

6.051701 

Полтавська філія НУХТ 

Харчові технології т інженерія 

 

6.051701 

Свалявська філія НУХТ 

Харчові технології т інженерія 

 

6.051701 

Смілянська філія НУХТ 

Харчові технології т інженерія 

 

6.051701 

Сумська філія НУХТ 

Харчові технології т інженерія 

 

6.051701 

Філія НУХТ у м. Львові 

Харчові технології т інженерія 

 

5.14010301 

5.14010101 

5.14010102 

Івано-Франківський коледж ресторанного сервісу і туризму 

Туристичне обслуговування 

Готельне обслуговування 

Ресторанне обслуговування 

 

5.03050901 

5.14010102 

Коледж ресторанного господарства НУХТ 

Бухгалтерський облік 

Ресторанне обслуговування 

 

5.03050901 

5.05050208 

5.05170106 

5.14010101 

5.03050702 

5.05170104 

Львівський державний коледж харчової і переробної 

промисловості 

Бухгалтерський облік 

Експлуатація та ремонт обладнання харчових виробництв 

Бродильне виробництво і виноробство 

Готельне обслуговування 

Комерційна діяльність 

Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і 

харчоконцентратів 

5.05170101 

5.05020201 

 

5.05050208 

5.05170109 

5.05170111 

Полтавський коледж харчових технологій НУХТ  

Виробництво харчової продукції 

Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації 

технологічного виробництва 

Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва 

Зберігання, консервування та переробка м’яса 

Зберігання, консервування та переробка молока  
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5.14010101 

5.14010301 

5.05170101 

Свалявський технічний коледж НУХТ 

Готельне обслуговування 

Туристичне обслуговування 

Виробництво харчової продукції 

 

 За новими Переліком університет здійснює підготовку фахівців з 11 галузей 

знань та 22 спеціальностей. 

 Відповідно до частини 5 статті 10, частини 10 статті 32 і на підставі статті 

36 Закону України «Про вищу освіту» розроблено, схвалено на засіданні Вченої 

ради та введено в дію наказом по університету «Порядок запровадження 

спеціалізацій в навчальних планах підготовки фахівців за освітніми рівнями 

«бакалавр», «магістр» у Національному університеті харчових технологій». 

Розроблено паспорти спеціалізацій для підготовки в університеті фахівців з 

вищою освітою відповідно до переліку галузей знань і спеціальностей, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів №266 від 29.04.2015 р. 

 

1.1. Організація навчального процесу відповідно до стандартів вищої освіти 

Відповідно до графіка навчального процесу 2015-2016 навчального року 

другий семестр розпочався 11 січня 2016 р. і включав 3-6 тижнів практики, що не 

завжди відповідало сезонності роботи підприємств і негативно відбивалося на 

якості підготовки фахівців. У зв’язку з цим у робочих навчальних планах                

2015-2016 навчального року передбачено проходження практики з урахуванням 

сезонності роботи переробних підприємств для студентів професійних 

спрямувань «Технології цукру та полісахаридів», «Технології продуктів бродіння 

і виноробства», «Технології зберігання, консервування та переробки плодів і 

овочів», “Технології зберігання, консервування та переробки молока”, “Технології 

зберігання, консервування та переробки м’яса” тощо. 

2016-2017 навчальний рік в університеті розпочався 1 вересня і включає два 

семестри (осінній – 16 навчальних тижнів і весняний – 20 навчальних тижнів). 

Теоретичне навчання упродовж семестрів завершується підсумковим модульним 

контролем та екзаменаційними сесіями (зимовою та літньою). Сукупна тривалість 
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семестрів, екзаменаційних сесій і практик впродовж навчального року (курсу) 

становить 42 тижні.  

Графік навчального процесу є єдиним для спеціальностей і спеціалізацій 

факультетів, що є необхідним для формування загальних потоків для викладання 

дисциплін загальної підготовки. 

Максимальна кількість навчальних дисциплін на кожному  курсі не 

перевищує 16-ти обсягом 3 і більше кредитів ЄКТС.  

У структурі робочих навчальних планів для бакалаврів і магістрів набору 

2015 і 2016 рр. передбачено, що кількість годин навчальних занять в одному 

кредиті ЄКТС  становить 30 год, загальна кількість годин на курсі дорівнює 1800 

(60 кредитів). При розподілі годин з кожної навчальної дисципліни на аудиторне 

навантаження виділено не більше 50% від загального річного навантаження, 

решта –  на самостійну роботу студентів. 

Для студентів попередніх років набору, що у 2016-2017 н.р. продовжують 

навчання на 3 і 4 курсах, і для спеціалістів один кредит дорівнює 36 год. Отже, 

загальна кількість годин на зазначених курсах – 2160. У робочих навчальних 

планах для цих студентів під час розподілу годин з кожної навчальної дисципліни 

на аудиторне навантаження виділено не більше 33% від загального річного 

навантаження, решта –  на самостійну роботу студентів. 

Загальне тижневе аудиторне навантаження на студента за робочим 

навчальним планом становить за освітнім рівнем бакалавра не більше 23 годин; за 

освітнім рівнем спеціаліста, магістра – не більше 18 годин. 

В планах першого курсу бакалаврату набору 2015 і 2016 рр. на базі ПЗСО 

для усіх спеціальностей відповідно до листа МОН України № 1/9-120 від 

11.03.2015 р. передбачено не менше 12 кредитів дисципліни гуманітарного циклу. 

Весняний семестр 2015-2016 навчального року розпочався 11 січня і 

впродовж шести тижнів (до 19 лютого) відбувався у формі дистанційного 

навчання як педагогічний експеримент. Сьомий тиждень весняного семестру (22–

26 лютого) для усіх студентів був проведений як модульний тиждень за окремо 

складеним розкладом з метою контролю знань, набутих дистанційно.   
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З метою подальшого розвитку дистанційного навчання в університеті, 

підготовки викладачів і студентів університету до у 2016 р.: 

 проведено консультації із підвищення якості електронних навчальних 

курсів, які відвідало 73 викладача: 

 створено робочу групу з підготовки до впровадження заочної 

дистанційної освіти в університеті; 

 отримано ліцензію Microsoft Office 365 Education для працівників 

навчальних закладів та для студентів;  

 налагоджено контакти із провідним навчальним закладом – Сумським 

державним університетом; 

 придбано програмне забезпечення Camtasia Studio-8 для розроблення 

відео-матеріалів; 

 27 жовтня 2016 р. проведено виробничу нараду керівників 

відокремлених структурних підрозділів університету з питання «Про 

запровадження дистанційної форми навчання на філіях університету»; 

 проведено збори відповідальних по факультетах з питань 

особливостей організації заочної дистанційної форми навчання, розроблення 

розроблення електронних навчальних курсів дисциплін для спеціальностей, за 

якими буде здійснюватись набір у приймальну кампанію 2017 року; 

 проведено 7 занять у вигляді вебінарів із відповідальним філій за 

дистанційного навчання; 

 розроблено Методичних рекомендації із розроблення електронних 

навчальних курсів дисциплін, 

 створено сектор із розроблення електронних навчальних курсів у 

відділі дистанційного навчання, який вже розпочав роботу, 

 створено «оболонки» розроблення електронних навчальних курсів 

дисциплін згідно навчальних планів заочної та заочної скороченої форм навчання. 

У 2016 розпочато розроблення дистанційних навчальних курсів для 

- підготовчих курсів з математики та хімії для вступників на базі ПЗСО;  

- ліквідації академічної різниці з математики та хімії для випускників 
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коледжів, що вступають на скорочену форму навчання бакалаврату; 

- підготовки до складання фахового вступного випробування 

«Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» для випускників 

коледжів, що вступають на скорочену форму навчання бакалаврату. 

Вибіркова частина освітніх програм, створених для підготовки фахівців 

набору 2015р., становити не менше 25% від загальної кількості кредитів ЄКТС, 

передбачених для кожного рівня вищої освіти, а саме – для бакалаврського рівня – 

не менше 60 кредитів (розподіл по курсах є нерівномірним), для магістерського 

рівня – не менше 15 кредитів. При цьому у вибірковій частині навчальних планів 

частка професійно орієнтованих дисциплін для певної спеціальності становить не 

менше 2/3 загального обсягу кредитів цієї частини, близько 1/3 обсягу кредитів 

дисциплін вибіркової частини відводиться на вивчення інших дисциплін. 

Вибіркова частина навчальних планів для студентів набору 2016 р. формувалася за 

вибором факультетів.  

Розроблено і введено наказом ректора № 88 від 01.07.2016 р. «Положення 

про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін», 

на підставі якого у листопаді 2016 р. вперше в історії університету здійснено 

реальний вільний вибір дисциплін студентами першого і другого курсів (набір 

2015 і 2016 рр.) із заздалегідь підготовлених списків дисциплін, запропонованих 

кафедрами університету. Для ознайомлення студентів зі змістом дисциплін, 

винесених на вільний вибір, проведено презентації таких курсів в актовій залі 

університету провідними науково-педагогічними працівниками кафедр, 

інформацію про зміст дисциплін та передбачуваного викладача розміщено на веб-

сайті університету.  

Процедуру вибору дисциплін проведено через індивідуальні електронні 

кабінети студенів, що є частиною інформаційної системи НУХТ (модуль ПС-

Студент-Web). 

На виконання листа МОН України № 1/9-120 від 11.03.2015 р. про 

створення умов для вивчення англійської мови як мови міжнародного 

академічного спілкування у вибіркову частину навчальних планів першого курсу 
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бакалаврів і магістрів включено дисципліни «Англійська мова» (бакалаврат) та 

«Ділова англійська мова» (магістратура) обсягом три кредити. Заняття з іноземної 

мови у розкладі для студентів усіх спеціальностей заплановано в один час з метою 

розподілу та подальшого навчання студентів іноземним мовам відповідно до 

початкового рівня знань. Найбільш сильні студенти навчаються за інтенсивною 

програмою. 

З метою розвитку вже набутих навичок спілкування англійською мовою в 

освітньому та науковому просторі під час приймальної кампанії 2016 року 

оголошено про формування повноцінних англомовних освітніх програм за 

рівнями підготовки бакалавра і магістра на усіх факультетах (інститутах). 

Сформовані та навчаються англійською мовою академічні групи за 

спеціальностями «Економіка підприємств», «Менеджмент», «Фінанси, банківська 

справа та страхування», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», «Міжнародна 

економіка». 

З метою розвитку інтенсивних особистісно-орієнтованих технологій 

навчання; індивідуалізації та диференціації навчання обдарованої молоді у 2016 р. 

в університеті забезпечено: 

 диференційоване вивчення студентами іноземної мови відповідно до 

рівня знань за результатами вхідного тестування, 

 сприяння розробленню індивідуальних навчальних планів для 

студентів, що навчаються за індивідуальною програмою академічної мобільності. 

З метою оновлення та модернізація комп’ютерного парку університету; 

модернізації комп’ютерної мережі університету для збільшення пропускної 

здатності у 2016 р. придбано та розподілено 117 комп′ютерів, 26 

багатофункціональних пристроїв, 14 принтерів. 

З метою забезпечення доступу до світових освітніх та наукових ресурсів 

створені та підтримуються такі Wi-Fі зони для користування Інтернетом: хол 

корпусу А (головного корпусу університету, Студентський клуб, Молочне кафе). 

З метою підвищення рівня якості освіти за рахунок посилення зв’язків з 

провідними науковими і виробничими організаціями і установами країни та світу 



 
 

9 

та залучення кращих професорів університетів-партнерів у статусі «професор-

гість» для читання коротких курсів лекцій студентам НУХТ у 2016 р. організовано 

52 виступи запрошених професорів, виробничників та інших професіоналів а саме 

лекцій – 28, тренінгів – 12, майстер-класів – 9, семінарів – 3. 

Перед студентами університету виступили: 

 Хууб Леліевельд (Нідерланди). Почесний професор НУХТ.  Лекція 1 

«Застосування найновіших сучасних методів для зберігання перероблення та 

приготування харчових продуктів» (7.04.2016). Лекція 2 «Гігієнічні аспекти 

проектування та будівництво харчових підприємств» (8.04.2016). Лекція 3 

«Sustainable and Modern Food Preparation (e-cooking and 3-D printing)» 

(«Енергоефективні та сучасні технології приготування їжі (e-cooking та 3-D 

принтинг)») (13.10.2016) 

 Дмитро Скопінцев,  аюрведичний лікар, головний лікар і директор 

клініки CALENDULA (Угорщина), невролог, лікар сімейної медицини, дійсний 

член викладацької ради Дебреценського медичного університету. Лекція 1 

«Аюрведичні основи індивідуального підходу у харчуванні». (23.05.2016). Лекція 

2 «Базові принципи Аюрведи». (27.09.2016) 

 Олег Удовенко, креативний директор digital-агенції  «Солнце» за 

підтримки Advertisingschool  Лекція «Неймінг. Основні принципи та закони». 

(5.02.2016 р.) 

 Володимир Гайдаш, член Правління UAPR, що має досвід роботи в 

 корпораціях «Артеріум», «АероСвіт», «Київстар». Тренінг «Чому все купити не 

можна або як розширити арсенал маркетолога PR-інструментарієм» (1.03.2016 р.) 

 Хенк Доннерс (Нідерланди) Лекція "Як бути хорошим 

менеджером"(4.03.2016) 

 Ростислав Рига, стратег Школи рекламних технологій. Майстер-клас 

«Філософія, тактика та стратегія одержимості» (16.03.2016) 

 Дмитро Шевченко, PR-директор рекламної агенції «JI 

Advertising&PR». Лекція «Як управляти громадською думкою» (18.03.2016) 

 Олександр Кшиванський, експерт в автоматизації процесів логістики 
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та FMCG компаній й співвласник компанії SNG Trans TM «Rational logistics». 

Майстер-клас із транспортної логістики (21.03.2016) 

 Олександр Степовий, шеф-редактор Всеукраїнської газети «Все про 

бухгалтерський облік».  Лекція «Актуальні питання читачів із організації і 

ведення системи бухгалтерського обліку в Україні». (24.03.2016).  

 Вадим Новиков, антимонопольний експерт із питань конкурентної 

політики та судового супроводу антимонопольних справ. Перша лекція циклу 

«Економічна лабораторія» (25.03.2016) 

 Едуард Мєщанін, власник відомої рекламної агенції «Солнце», який 

має успішний досвід роботи з JWT, Ogilvy, Grey, Adam Smith Advertising, JTI, 

Kraft Foods, Nestle, MTS, Kyivstar, BEL Ukraine, Nivea. Майстер-клас 

«Використання ефективної реклами». (29.03.2016) 

 Сергій Шульга, топ-менеджер мережі медичних лабораторій «ДІЛА. 

Лекція «Ключові функції HR-менеджера» (31.03.2016 р.) 

 Олеся Верченко, академічний директор Kyiv School of Economics. 

Друга лекція циклу «Економічна лабораторія» (4.04.2016) 

 Арам Саргсян, директор компанії eSoft «Транспортна логістика» і 

керівник по впровадженню проектів компанії Наталя Іглікова. Тренінг з 

особливостей постановки логістичних задач у дистриб'юторських, транспортних і 

експедиторських компаніях. (4.04.2016) 

 Ольга Малиш, PR-директор агентства Smart agency. Майстер-клас «PR 

соціальних проектів: ідеї, що змінюють світ». (8.04.2016) 

 Ігор Добруцький, президент етнокультурного проекту «Folk Ukraine». 

Тренінг «Організація всеукраїнських заходів із залученням аудиторії більше 1 

млн.»  (13.04.2016) 

 Ольга Купець, експерт Світового банку та незалежний консультант з 

питань міграції і соціальної політики. Третя лекція циклу «Економічна 

лабораторія» (27.04.2016) 

 Юлія Батракова, HR-менеджер компанії «Brain Source». Лекція 

«Ефективне обслуговування потреб у персоналі підприємств різних сфер 
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діяльності». (29.04.2016)  

 Вікторії Гнап, керівника відділу розвитку та навчання «1+1 Медіа». 

Тренінг «Секрети ораторського мистецтва. Як зробити так, щоб аудиторія 

аплодувала стоячи». (20.10.2016) 

 Тетяна Волошина, HR-менеджер ІТ-компанії Mobilunity. Тренінг для 

студентів І курсу «Портрет сучасного hr-спеціаліста» (26.10.2016) 

 Давід Сакварелідзе, відомий політик, громадський діяч, реформатор. 

Лекція «Роль молоді і громадянського суспільства, значення соціальних ліфтів у 

розвитку України» (26 .10.2016) 

 Сергій Карелін, аналітик центру політичних студій та аналітики 

«Ейдос», експерт у сферах розвитку локальної демократії, інструментів 

самоорганізації населення, місцевих публічних фінансів. Тренінг «Оpen budget». 

(28.10.2016) 

 Аліна Кипорук, провідний маркетолог групи компаній ТОВ 

"Інтерпроект GmbH". Тренінг «Працевлаштування. Оформлення резюме та 

вдосконалення своїх акаунтів у соціальних мережах». (01.11.2016) 

 Оксана Тюпа, директор Школи рекламних технологій, керуючий 

партнер рекрутингового агентства «Снайпер» і локальний тренер Junior Chamber 

International. Тренінг «Як вдало презентувати себе роботодавцю, скласти 

«працююче» резюме і мотиваційні листи, пройти стресове інтерв’ю» (10.11.2016) 

 Уейн Моріс, понад 30 років займав керівні посади в компаніях 

Procter&Gamble, Black&Decker, Sunbeam, Brunswick, Марк Фікс, президент 

компанії MasterPlan Retirement consults. Семінар «Рішення, що визначають 

особистий успіх». (14.11.2016) 

 Ірина Уриньова, HR Project Manager групи компаній «1+1 Медіа».  

Семінар «Процес оцінювання персоналу, дослідження його лояльності» 

(21.11.2016) 

 Катерина Бадещенкова, начальник департаменту маркетингу в 

компанії «Агентство індустріального маркетингу». Майстер-клас «Кількісні 

дослідження промислових ринків» (24.11.2016) 
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 Віктор Чумак, народний депутат України, член Національного 

агентства з питань запобігання корупції. Лекція «Роль студентства у формуванні 

соціального життя суспільства». (25.11.2016) 

 Павло Шеремета, відомий менеджер-економіст, екс-міністр 

економічного розвитку і торгівлі України, засновник Києво-Могилянської бізнес 

школи. Лекція «Співвідповідальність задля економічного прориву». (30.11.2016) 

 Олена Дерев’янко, віце-президент Української PR-ліги, керуючий 

партнер агенції PR-service. Лекція «Інформаційні потреби ЗМІ: що потрібно 

робити, що говорити, щоб бути цікавими». (30.11.2016) 

 Олександр Щуровський, генеральний директор міжнародної компанії 

Marusia Beverages Ukraine. Тренінг з адміністративного менеджменту. (2.12.2016)  

 Анна Кичата, HR-спеціаліст AVON в Україні. Майстер-клас «Робота, 

яка надихає». (7.12.2016) 

 Сергій Козаков, менеджер-технолог компанії «Leipurin». Лекція 

«Традиції хлібопечення Фінляндії» (21.03.2016) 

 Світлана Паливода, технолог компанії «Lesaffre-Україна». Лекція 

«Хлібопечення у Франції» (11.05.2016) 

 Хенк Доннерс, відомий у Голландії спеціаліст у податковій сфері, і 

майже десять років радник Кабінету Міністрів України з питань Євроінтеграції, а 

також консультант податкової служби. Лекція «Як стати хорошим менеджером та 

розвивати в собі лідерські здібності» (13.05.2016) 

 Олег Рибачук, начальник відділу продуктів харчування та напоїв 

компанії Chr. Hansen. Лекція «Сучасні технології виробництва сирокопчених 

ковбас із використанням стартових культур» (11.10.2016) 

 Олександр Васильченко, Генеральний директор об’єднання 

підприємств хлібопекарської промисловості «Укрхлібпром». Лекція «Основні 

проблеми розвитку та модернізації підприємств хлібопекарської галузі та 

можливості для їх подолання». (7.11.2016). 

 Оксана Бамбура, виконавчий директор Асоціації виробників 

мінеральних та питних вод України. Лекція «Виробництво води: тенденції 
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розвитку галузі в Україні та світі». (11.11.2016) 

 Даніель  Ваша, головний  технолог приватної пивоварні «Шульц».  

Тренінг «Стати справжнім пивоваром і любити свою професію» (11.11.2016) 

 Володимир Пашко, директор «Донау Лаб Україна». Семінар «Сучасні 

методи та обладнання контролю і управління технологічним процесом при 

виробництві пива, вина та інших напоїв». (5.12.2016) 

 Нікіта Чернобублик,  бренд-шеф французької кондитерської школи 

«DGF International Culinary School». Майстер-клас із технології кондитерських 

виробів. (21.11.2016) 

 Євгеній Сушко, шеф-кухар 5-зіркового ексклюзивного міні-готелю 

«Citadel Inn» (м. Львів), засновник, ідейний натхненник і президент асоціації 

кухарів «West Chef Group». Майстер-клас. (01.12.2016) 

 Марина Яковенко і Наталія Левензон, учасниці 5-го сезону 

кулінарного шоу «МайстерШеф». Майстер-клас (9.03.2016) 

 Наталія Кучерук, комерційний директор компанії  «ФИГАРО-

Кейтеринг».  Лекція «Виїзне обслуговування». (24.05.2016) 

 Алехандра Василик, координатор Аргентинського Дому в Україні. 

Перша лекція Школи туризму при Посольстві Аргентини в Україні «Відкрий 

Аргентину». (13.09.2016) 

 Юлія Пітенко, директор клініки «Аюрведа-192». Лекція «Slow Food як 

інноваційний напрям готельно-ресторанної сфери: глобальні тренди та 

регіональні практики» (3.10.2016) 

 Володимир Стрєльцов, представником туристичної компанії  

«KrainaUa».  Тренінг з особливостей роботи туристичного бізнесу в Україні, 

розроблення та організації турів по Україні. (13.10.2016) 

 Ярослав Барашовець, генеральний директор ТОВ «Системи чистої 

води» («Clean water systems» LTD). Лекція «Сучасні технології отримання води 

європейської якості». (5.12.2016) 

 Ханс Рінд, експерт з мехатроніки «WorldSkills Norway» (Норвегія). з 

участі у Всесвітній олімпіаді «WorldSkills International» (2.12.2016, ІМПТ) 
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Створено відділ працевлаштування випускників у складі навчально-

методичного управління університету, яким у 2016 р. проведено два Ярмарки 

вакансій, оновлено сторінку «Відділ працевлаштування» на веб-сайті НУХТ, 

запроваджено електронне анкетування студентів університету та випускників 

попередніх років з метою проведення аналізу стану працевлаштування та 

кар’єрного зростання випускників університету.   

У 2016 н.р. в університеті розроблено і введено наказом ректора 

«Положення про сертифікатні програми Національного університету харчових 

технологій», на підставі чого запроваджено нову освітню послугу – 

короткотривалі (10 тижнів) сертифікатні програми, які працювали за такими 

темами: 

1. «Професія сомельє та науково-практичні основи дегустації вин та 

алкогольних напоїв» – спільно з  Науковим центром «Український інститут вина» 

– 21 слухач, у т.ч. 3 зовнішніх; 

2. «Косметологія» – 13 слухачів, у т.ч. 1 зовнішній; 

3. «Експертиза та оцінка коштовностей» – 8 слухачів, у т.ч. 1 зовнішній; 

4. «Сучасні технології водопідготовки» – спільно з ТОВ «Системи 

чистої води» – 15 слухачів, у т.ч. 2 зовнішніх; 

5. «Технологія аюрведичних харчових продуктів» – 15 слухачів; 

6. «Технологія східних солодощів» – 13 слухачів; 

7. «Впровадження систем управління якістю та безпечністю на харчових 

підприємствах» – 22 слухачі; 

8. «Технології у ресторанному бізнесі» – 16 слухачів; 

9. «Моделювання та реіжинирінг бізнес-процесів» – 14 слухачів. 

 

1.2. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами 

У 2016 році в НУХТ навчалося 44 студентів-інвалідів за усіма освітніми 

рівнями та формами навчання, з них інвалідів І і ІІ груп – 31, інвалідів по зору – 5, 

по слуху – 4, з ураженнями опорно-рухового апарату – 4. 

Для студентів-інвалідів денної форми навчання створено необхідні умови 

для проживання у гуртожитках; такі студенти мають пільгове поселення у 



 
 

15 

гуртожиток; безкоштовно отримають путівки до санаторних установ; впродовж 

навчання отримають щорічну матеріальну допомогу. Запровадження в 

університеті дистанційної форми навчання, завдяки якій кожен студент і 

більшість викладачі зареєстровано у загальній базі Moodle – платформі 

дистанційного навчання, сприяє поліпшенню надання освітніх послуг студентам з 

особливими потребами. 

 

1.3. Заходи щодо вдосконалення управління вищим навчальним закладом 

У травні 2016 р. в НУХТ запроваджено  єдину інформаційну системи у 

вигляді пакету програм “Деканат-Р-Університет” (розробник – ПП «Політек 

Софт») – інтегровану систему, що містить програми:  “Навчальний процес 

(Університет)”,  “Навчальний план” 10.5, "ПС-Кафедра-Web", “ПС-Розклад” 3.2, 

“ПС-Студент-Web” 4.0, “ПС-Журнал успішності-WEB”, «ПС-

АДМІНІСТРАТОР».  

З використанням запровадженої інформаційної системи у 2016 р.: 

 проведено розподіл педагогічного навантаження на 2016-2017 

навчальний рік між науково-педагогічними працівниками університету,  

 складено розклад занять на перший та другий семестри 2016-2017 

навчального року. 

 

1.4. Організація та здійснення контролю за навчальною дисципліною і 

якістю освітніх послуг 

Контроль за навчальною дисципліною студентів і трудовою дисципліною 

викладачів в університеті постійно здійснюють деканати факультетів, навчально-

методичне управління (сектор організації і контролю навчального процесу), 

особливо активно у періоди екзаменаційних сесій, а також комісія ректорського 

контролю – за дорученням ректора чи проректора з науково-педагогічної та 

виховної роботи. 

З метою створення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, 

оцінювання ефективності роботи науково-педагогічних працівників у реалізації 

освітніх програм, підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів, у т.ч. 
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запровадження вибіркової внутрішньої експертизи виставлених оцінок.  Розроблено 

та введено у дію наказом ректора № 196 від 23.11.2016 р. «Опис внутрішньої 

системи забезпечення якості освітньої діяльності у Національному університеті 

харчових технологій». 

 

1.5. Підвищення ефективності виховного процесу  

Визначення і формування суспільних цінностей та духовних орієнтирів в 

освітньому та науковому процесах – одне із основних завдань виховного процесу. 

У 2016 р. розроблено проект «Концепції виховання студентів у НУХТ», 

«Положення про виховну раду НУХТ», оновлено «Положення про наставника 

студентської академічної групи». 

З метою активізації процесів підвищення національної свідомості, вивчення 

традицій та історії села, міста, країни, ознайомлення з кращими зразками рідної 

культури, повного використання культурних можливостей столиці України  

впродовж 2016 року проведено щорічний конкурс української пісні; літературні 

вечори та бесіди, присвячені Дню вишиванки, Дню української писемності та 

мови, Річниці Революції Гідності. Кураторами академічних груп організовано 

екскурсії по визначних місцях м.Києва, відвідування музеїв в м. Києві: музею ім. 

Т.Шевченка, музею національної архітектури і побуту "Пирогово", музею ВВВ, 

Національного музею мистецтва Ханенків, Національного музю "Меморіал 

пам’яті жертв голодоморів", Національного художнього музею, Національного 

музею історії України, музею шістдесятництва. 

У 2016 році організовано зустріч студентів університету з видатними 

громадськими діячами В’ячеславом Брюховецьким та Богданом Гаврилишиним, 

політиками Давідом Сакварелідзе та Віктором Чумаком, начальником відділу 

Координаційного центру з надання правової допомоги Наталією Марчук.  

У 2016 році у конкурсі «Краща академічна група НУХТ» перше місце 

виборола група №1 третього курсу спеціальності «Менеджмент». Студенти групи 

були нагороджені путівками до спортивно-оздоровчого табору «Буревісник» на 

період літньої заліково-екзаменаційної сесії. 
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2. Інформаційне забезпечення навчального процесу, наукової та 

науково-технічної діяльності 

Здійснення інформаційного забезпечення навчального процесу бібліотекою 

НУХТ, передбачає доступність користувачів до якісних інформаційних продуктів, 

різноманітних ресурсів, забезпечення вільного доступу до інформаційних джерел, 

допомога у формуванні знань у сфері інформаційної культури. 

Загальний фонд бібліотеки становить 1 166 333 примірників документів, 

з них: 

 Книг -           970351 

 Періодичних видань (журнали/газети) -      145281,    

з них: 

журналів –         140659 

газет -         4 622 

 Електронних видань -         36 165 

у т.ч. документів на змінних носіях -     2 692  

з них: 

книги -         129 

автореферати -       377 

звіти НДР -        121 

метод. рекомендації -      1633 

журнали -        246 

ДСТУ        2 

аудіо- та відеоматеріали     184 

у т.ч. мережевих локальних документів -    33473, 

з них: 

  док. з інституційного репозитарію -   23320 

  ресурси на сервері б-ки (електронна б-ка)-  10 153 

 Неопублікованих документів -       13 334 

 Цінних та рідкісних видань -        1202 
 

У 2016 році до фондів бібліотеки надійшло -  5 576 назв / 14 484 прим. 

 навчальної літератури -      340 назв / 1 490 прим. 

  навчально-метод. літератури -     124 назви / 2 074 прим. 

  наукової літератури -      537 назв / 755 прим. 

 художньої літератури -     232 назви / 259 прим. 

  періодичних видань -      174 назви / 5 684 прим. 

журналів      158 назв / 1 252 прим. 

газет        16 назв / 4 432 прим. 

 електронних видань -      4 169 назв / 4 222 прим. 
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у т. ч. документів на змінних носіях  632 назви / 685 прим.,  

з них: 

 метод. рекомендації   395 назв / 395 прим. 

 автореферати    38 назва / 38 прим. 

 журнали     7 назв / 50 прим. 

 книги      33 назви / 42 прим. 

 відеоматеріали    159 назв / 160 прим. 

 

у т. ч. мережеві локальні документи   3 537 файли 

з них: 

 документи з Інституційного репозитарію  2 720 

 електронна бібліотека     817  
 

На сьогодні бібліотека має розгалужений довідково-бібліографічний 

апарат, який пропонує користувачам систему традиційних каталогів і картотек, а 

також електронний каталог. Доступ до електронного каталогу здійснюється 

через web-сайт бібліотеки. Електронний каталог бібліотеки оновлюється в 

реальному часі, відображає всі види документів, які є у фонді бібліотеки. 

На сьогодні електронний каталог містить 315423 назв документів, з них 

168096 статей з журналів, у яких переважають описи документів з харчової 

тематики. Електронний каталог надає можливість завантажувати повнотекстову 

електронну версію документу (навчально-методична література, статті з 

журналів, автореферати дисертацій).  

 

На кінець 2016 р. база даних електронних документів налічує – 5 989. 

 

Кількість звернень користувачів до Електронного каталогу 
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Кількість завантажених документів з Електронного каталогу 
 

 
 

 

 

Для забезпечення інформаційної підтримки науковців університету та 

самостійної роботи студентів, під час роботи з електронними інформаційними 

ресурсами науково-технічної бібліотеки, доступ до яких здійснюється через веб-

сайт бібліотеки, були розроблені:  

 «Інструкція по користуванню електронними ресурсами бібліотеки» (в якій 

викладено послідовність дій для роботи з Електронним каталогом, Електронною 

бібліотекою, при пошуку та завантаженні документів, перегляді персонального 

формуляру, on-line замовленні документів). 

 «Інструкція для пошуку у фонді Науково-технічної бібліотеки навчально-

методичної літератури з навчальних дисциплін» (для здійснення підбору та 

аналізу забезпечення дисциплін навчальною та навчально-методичною 

літературою). 
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Підвищити ефективність інформаційного забезпечення професорсько-

викладацького складу та студентства дозволяють електронні власностворені бази 

даних, а саме електронна бібліотека, інституційний репозитарій університету. 

 

Електронна бібліотека 

http://library.nuft.edu.ua/ebook/ 

Доступ користувачів до матеріалів Електронної бібліотеки забезпечується 

лише через локальну мережу університету та бібліотеки з усіх автоматизованих 

робочих місць службового та користувацького призначення на кафедрах, у 

комп'ютерних класах університету. 

Кількість представлених документів в Електронній бібліотеці – 10 153: 
 

 

 
 
 

Кількість звернень користувачів до Електронної бібліотеки 
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Кількість завантажених документів із Електронної бібліотеки 
 

 

 

Електронна бібліотека розширюється і поповнюватися за рахунок 

повнотекстових електронних видань, як створених викладачами університету, так 

і одержаних бібліотекою зовні (придбаних, дарчих тощо). 

 

ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТАРІЙ «eNUFTIR» 

http://dspace.nuft.edu.ua 
 

Інституційний репозитарій університету сприяє поширенню наукових 

знань, підвищенню рейтингу цитування наукових публікацій науковців, обміну 

науковими знаннями тощо. 

На кінець 2016 р. в Інституційному репозитарії університету представлено     

23 335 документів. 

 Автореферати дисертацій -      486 

 Матеріали конференцій -      10132 

 Конференції НУХТ -       60 

 Монографії, підручники, навчальні посібники -  423 

 Мультимедійні видання -     56 

 Навчально-методичні матеріали -     357 

 Наукові видання НУХТ -     73 

 Науково-технічна бібліотека  -     73 

 Неопубліковані видання -      99 

 Нормативно-технічна документація -    6 

 Патенти, авторські свідоцтва -     1928 

 Статті -         9487 

 Інститут післядипломної освіти (м. Київ) -   155 
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Динаміка зростання кількості документів в 

Інституційному репозитарії 
 

 
 

Інституційний репозитарій служить реальним показником якості 

університету та демонструє наукову, соціальну та економічну значимість 

дослідницьких робіт і таким чином демонструє статус та суспільне значення 

університету. 

За результатами рейтингу від Webometrics (станом на липень 2016 року) 

репозитарій Національного університету харчових технологій посідає 15 позицію 

серед 52 репозитаріїв України та 929 позицію з 2275 репозитаріїв світу. 
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Бібліотекою проводиться певна робота з організації та представлення 

користувачам посилань на найбільш актуальні та запитувані інформаційні 

ресурси, а також забезпечення віддаленого доступу до них. Протягом 2016 р. були 

надані тріал-періоди: 
 

№ 

п/

п 
Назва бази даних Період 

Кількість 

зареєстрованих 

користувачів 

Кількість 

завантажених 

документів 

1. BioOne (спеціалізується у сегменті біології, 

екології та питань охорони навколишнього 

середовища) 

18.01.16-

31.11.16 

не 

відслідковується 
348 

2. Edward Elgar Journals and Development Studies 

Ebooks (незалежне академічне книжкове 

видавництво в галузі соціальних наук і права) 

26.02.15 

31.12.16 
83 

не 

відслідковується 

3. Public.Ru 10.03.2016 

25.03.2016 
18 36 

4. НЭЛБУК (підручники та навчальні посібники 

XXI століття з теплової та атомної енергетики, 

електроенергетики, електротехніки і електроніки, 

теплотехніки, екології). 

 

10.03.2016 

10.04.2016 23 49 

5. EastView (архів повнотекстової електронної 

періодики) 

01.11.2016 

30.11.2016 
3 16 

6. Polpred (огляд засобів масової інформації) 20.05.2010 

15.10.2018 
 16 815 

7. History of Mass Tourism 24.06.2016 

21.07.2016 

не 

відслідковується 

не 

відслідковується 

8. всесвітня бібліотека PM World Library 27.10.2016 

27.10.2017 

не 

відслідковується 

не 

відслідковується 
 

Протягом поточного року науковцям університету було розіслано по е-mail      

4 784 повідомлень про організовані тріал-доступи. 

Для задоволення інформаційних потреб спеціалістів, забезпечення 

поглибленого дослідження з конкретної теми, підбиваючи підсумки розвитку 

науки, інформуючи про новинки нової літератури, а також вивчаючи основну 

проблематику та досягнення в даній галузі та інформаційні потреби і запити 

користувачів, науково-технічною бібліотекою університету започатковано роботу 

по створенню власних інформаційних продуктів, а саме створення науково-

допоміжних бібліографічних покажчиків.  

На сайті бібліотеки у розділі «Видання НТБ. Бібліографічні покажчики» 

представлено: 

  «Молочна промисловість»: науково-допоміжний галузевий покажчик який 

розкриває результати науково-дослідницької діяльності професорсько-

викладацького складу університету, містить інформацію про публікації з усіх 
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питань молочної галузі. Хронологічне охоплення матеріалу – 2010-2015 рр. 

Видання адресоване вченим, викладачам, аспірантам, студентам університету зі 

спеціальностей «Харчові технології». 

 «Молочна промисловість: традиції та інновації. Вітчизняний та світовий 

досвід.» За способом бібліографічної характеристики даний покажчик є змішаним 

та вибірково-анотований. Анотації носять загально-рекомендаційний характер, 

складаються на ті твори, зміст яких у цілому відповідає задуму і призначенню 

покажчика.  

 «Виробництво та використання пектинів у харчовій промисловості» 

науково-допоміжний покажчик з актуальних питань виробництва пектину, 

сучасних технологій отримання пектину та використання його в харчовій 

промисловості. Хронологічне охоплення матеріалу – 2010-2016 рр. Видання 

адресоване вченим, викладачам, аспірантам, студентам університету зі 

спеціальностей «Харчові технології».  

У представлених покажчиках використана система гіперпосилань на 

електронні версії документів. Джерелознавчою базою бібліографічних покажчиків 

стали: фонд Науково-технічної бібліотеки НУХТ, електронні бази даних 

Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, електронний архів 

Національної академії наук України, електроний каталог Центральної наукової 

бібліотеки Харьківського національного університету ім. В. Н. Каразіна, офіційні 

сайти Кіровоградського національного університету ім. М. Остроградського, 

Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій 

ім. С. З. Ґжицького, Одеського національного університету, офіційний веб-портал 

Верховної ради України, правовий портал “Ліга закон”, портал Міністерства 

аграрної політики України, електронні наукові фахові видання, електронна 

бібліотека eLibrary та інші. 

Намагаючись задовольнити виконання широкого спектру запитів своїх 

користувачів в інформації та у формах її отримання, бібліотека надає комплекс 

бібліотечно-інформаційних послуг: 

• пошук в електронному каталозі бібліотеки;  
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• можливість перегляду нових надходжень;  

• можливість використання видань в електронному варіанті;  

• надання консультацій з питань користування електронними базами даних; 

• допомога у пошуку та уточненні бібліографічних даних, складанні списків 

літератури до наукових праць (рефератів, курсових, дипломних, магістерських 

робіт, кандидатських дисертацій). 

Щоб допомогти науковцям зорієнтуватися в сучасному потоці документів, у 

бібліотеці використовуються форми індивідуального інформування шляхом 

диференційованого обслуговування керівництва університету. Джерела 

інформування – книги, наукові збірки, періодичні видання, електронні каталоги, 

Інтернет, тощо. Форма передачі інформації – електронна пошта, традиційні 

списки, сайт бібліотеки. 

Керівництво університету та всі кафедри забезпечуються бібліографічним 

інформуванням, через щомісячні інформаційні бюлетені «Нові надходження», в 

яких були представлені, як книги так і періодичні видання. 

Для поліпшення інформаційного забезпечення користувачів бібліотеки 

щомісячно проходили Дні інформації. Крім того, інформацію про нові 

надходження користувачі мали можливість отримувати шляхом віртуальних 

презентацій, розміщених у розділі «Віртуальні книжкові виставки», на веб-сайті 

бібліотеки.  

Самостійна робота студентів вимагає від них знання простих методик 

роботи з джерелами інформації. Особливо це стосується студентів першого курсу. 

У зв’язку з цим бібліотекою проводились «Зустрічі з першокурсниками», в рамках 

яких проводились екскурсії по бібліотеці, індивідуальні та групові консультації з 

культури читання, формуванню навичок пошуку інформації тощо. 

Бібліотека проводить роботу по розширенню доступу до накопиченої 

інформації. В електронному вигляді зберігаються тематичні списки літератури, 

дайджести, які готуються відповідно запитам користувачів. Особлива увага 

приділяється спискам, складеним згідно з запитами за вузькою тематикою, які 

вимагають більш ускладненого бібліографічного пошуку інформації і які можуть 
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бути запитані повторно. Архів тематичних списків виставлений на бібліотечному 

сайті та дозволяє користувачам звертатися за потрібною інформацією в зручний 

для них час.  

Важливим аспектом руху за відкритий доступ є питання академічної 

доброчесності.  

Академічна доброчесність в процесі навчання чи досліджень, означає, що 

студенти, викладачі та науковці керуються, передусім, принципами чесності, 

чесної праці та навчання. Плагіат, списування, несанкціоноване використання 

чужих напрацювань є неприйнятним і жодним чином не толеруються в спільноті. 

Однією із форм академічної нечесності у науковій практиці є плагіат. 

З метою забезпечення високої якості професійної підготовки здобувачів 

вищої освіти та виявлення ознак плагіату в наукових роботах у Національному 

університеті харчових технологій здійснені перші кроки: 

 ознайомлення з досвідом роботи інших вищих навчальних закладів; 

  укладення договору щодо послуги постачання, надання доступу до 

сервісу “Unplag” (компанії ТОВ «Антіплагіат»). Сервіс “Unplag” - це он-лайн 

інструмент для швидкої перевірки академічних робіт та будь-яких інших текстів 

на плагіат;  

 придбання персональних комп’ютерів для роботи з системою “Unplag”. 

Попереду - розроблення та затвердження внутрішніх нормативних 

документів, а саме наказу «Про запровадження в Національному університеті 

харчових технологій системи перевірки текстових документів на наявність 

плагіату»; затвердження положення «Про заходи щодо запобігання випадків 

академічного плагіату в Національному університеті харчових технологій». 

У цьому завданні науково-технічна бібліотека університету відіграє 

ключову роль та має стати Інформаційним центром просвітництва та формування 

культури академічної доброчесності. 
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3. Видання навчальної та навчально-методичної літератури 

викладачами кафедр у 2016 році 

3.1. Навчальна література  

Загальна кількість – 68: 

 Підручники - 17, у т.ч.: 

англійською мовою – 3; 

на електронних носіях – 1; 

 Навчальні посібники - 40, у т.ч.: 

англійською мовою – 3; 

на електронних носіях – 17; 

 Навчально-методичні посібники - 2, у т.ч.: 

на електронних носіях – 1; 

 Словники - 8, у т.ч. 

на електронних носіях – 5; 

 Довідники - 1 на електронних носіях. 

 

3.2. Навчально-методична література 

Загальна кількість - 446 

 Курси (конспекти) лекцій -  70, у т.ч. 

на електронних носіях – 67; 

 Методичні рекомендації :  376 

друковані праці -  64 

на електронних носіях – 312 
 

 

3.3. Редакційно-видавничим центром НУХТ у 2016 році випущено наукової 

та навчальної літератури: 

Підручників: 

 

1). «Практикум з технології молока та молочних продуктів»; 

2). «Англо-український термінологічний словник»; 

3). «Органічний синтез лікарських засобів»; 

4). «Технологія спирту, лікеро-горілчаних напоїв та дріжджів»; 
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5). «Цивільний захист»; 

6). «Імобілізовані ферменти і клітини в біотехнології»; 

7).«Матеріалознавство та технологія матеріалів»; 

8). «Біологія клітин»; 

9). «Технологія природних вітамінів»; 

10). «Біологічно активні речовини в харчових технологіях»; 

11). «Історія української культури (англійською мовою)»; 

12). «Українсько-англійський словник з металознавства»; 

13). «Book of Abstractg Kyiv 2016»; 

14). «Спеціальні розділи математики для економістів»; 

15). «Мембранні процеси в технології переробки після спиртової зернової 

барди»; 

16). «Вища та прикладна математика»; 

17). «Методи та засоби комп’ютерних інформаційних технологій»; 

18). «English for Breadmaking»; 

19). «Фальсифікація молока методи визначення»; 

20). «Міжнародний фондовий ринок»; 

21). «Французька мова за професійним спрямуванням»; 

Журналів: 

1). «Наукові праці» - 8 номерів. 

2). «Харчова промисловість» - 3 номера. 

3). «Ukrainian Food Journal » - 13 номерів. 

 

3.4. Кількість програм навчальних дисциплін та робочих програм, 

затверджених у 2016 році 

Загальна кількість – 2722 
 

№ 

з/п 

Назва інституту/ 

факультету 

Україномовні 

Заг. 

к-ть 

Англомовні 

Заг. 

к-ть 

П
р

о
г
р

а
-

м
а
 

Р
о
б
о
ч

а
 

п
р

о
г
р

а
-

м
а
 

П
р

о
г
р

а
-

м
а
 

Р
о
б
о
ч

а
 

п
р

о
г
р

а
-

м
а
 

1. Навчально-науковий 

інститут харчових 

технологій  

 

347 353 700 3 3 6 
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2. Навчально-науковий 

інститут економіки і 

управління  

395 432 827 22 22 44 

3. Біотехнології та 

екологічного контролю  
110 141 251 - - - 

4. Інженерної механіки та 

пакувальної техніки 
113 164 277 - - - 

5. Енергетики і 

енергоменеджменту 
56 67 123 2 2 4 

6. Автоматизації і 

комп’ютерних систем 
80 90 170 - - - 

7. Готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу  
149 163 312 4 4 8 

Всього 1250 1410 2660 31 31 62 

 

 

4. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікацій 

працівників університету 

У 2016 році підвищили кваліфікацію 192 науково-педагогічних  та 

педагогічних працівника Національного університету харчових технологій. 

Пройшли стажування: на підприємствах, в організаціях - 29, наукових 

інститутах і установах - 13; у вищих навчальних закладах – 2 ;  підвищили 

кваліфікацію на семінарах  та на курсах в закладах післядипломної освіти -  148   

(з них - 50 осіб підвищили кваліфікацію на курсах  в Університеті менеджменту 

освіти НАПН України за очно-дистанційною формою навчання за категорією 

„Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання університетів, 

академій, інститутів” та отримали свідоцтва державного зразка про  підвищення 

кваліфікації, 52 педагогічних працівника підвищили кваліфікацію на курсах  в 

НУХТ та отримали посвідчення. 

У 2016 році в Національному університеті харчових технологій підвищив 

кваліфікацію 41 педагогічний працівник із відокремлених структурних 

підрозділів НУХТ: 30 пройшли стажування на  базі  кафедр університету, 11 

підвищили кваліфікацію на курсах  для педагогічних працівників університету та 

філій НУХТ.  
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5. Виконання державного замовлення та інших договірних 

зобов’язань університету 

Прийом на навчання до університету у 2016 році здійснювався за новим 

переліком спеціальностей та відповідними спеціалізаціями (освітніми 

програмами), зокрема:  

- на ОС бакалавра –   22 спеціальності та 27 спеціалізацій; 

- на ОКР спеціаліста –   17 спеціальностей та 33 спеціалізацій; 

- на ОС магістра –   21 спеціальність та 50 спеціалізацій. 

Обсяги державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти за 

освітніми ступенями бакалавр, магістр та освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст надані Міністерством освіти і науки України відповідно наказу від 

11.07.2016р. №821. 

 На денну форму навчання за ступенем бакалавра зараховано на конкурсній 

основі загалом 1564 осіб, з них: 

-  на перший курс на основі повної загальної середньої освіти - 1203, в т.ч. на 

місця державного замовлення – 557 особи та на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 646 осіб; 

-  на перший курс (скорочений строк підготовки) на основі здобутого 

освітньо-кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст – 361 особи, в т.ч. на місця 

державного замовлення – 315 особи та на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів юридичних та фізичних осіб – 46 осіб. 

На заочну форму навчання за ступенем бакалавра зараховано на конкурсній 

основі: 

- на перший курс навчання на місця державного замовлення – 12 осіб; на 

місця, що фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб – 96 осіб; 

- на перший курси навчання (за скороченими стороками підготовки 

бакалавра) на місця державного замовлення – 34 особи; на місця, що 

фінансуються за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб - 200 осіб. 

На конкурсній основі зараховано до університету на навчання за освітньо-

кваліфікаційним рівнем спеціаліста 528 осіб: 
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-  на денну форму навчання – 311 осіб, в. т. ч за кошти державного 

замовлення 285 осіб та за кошти юридичних і фізичних осіб -26 осіб; 

-  на заочну форму навчання - 476 осіб, в т.ч.  до філій НУХТ зараховано 259 

осіб (всі - за кошти юридичних і фізичних осіб). 

На конкурсній основі зараховано до університету на навчання за ступенем 

магістра 1187 осіб: 

-  на денну форму навчання - 858 осіб, в т. ч за кошти держбюджету - 695 осіб 

та за кошти юридичних і фізичних осіб - 163 особи; 

-  на заочну форму навчання - 329 осіб за кошти юридичних і фізичних осіб. 

Вперше проводився набір до аспірантури для здобуття наукового ступеня 

доктора філософії за чотирма спеціальностями денної та заочної форми навчання.  

За результатами прийому для здобуття ступеня доктора філософії зараховано 

до аспірантури всього 13 осіб: 

- на денну форму навчання всього 11 осіб, з них 1 особа за кошти юридичних 

та фізичних осіб; 

- на заочну форму навчання всього 2 особи за кошти юридичних та фізичних 

осіб. 

Відповідно звернень університету до МОН України для дітей, батьки яких 

приймали участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і 

захисту суверенітету та територіальної цілісності України та інших пільгових 

категорій, які відповідно чинного законодавства мають право на пільги,  

рішеннями конкурсних комісій з розподілу обсягів державного замовлення на 

підготовку фахівців з вищою освітою Міністерства освіти і науки України від 

19.08.2016р., 01.09.2016р., 03.10.2016р. та 02.11.2016р. виділені додаткові місця 

державного замовлення для зарахування на навчання: 

- за ступенем бакалавр на основі повної загальної середньої освіти на денну 

форму навчання – 27 осіб, на заочну форму навчання – 3 особи; 

- на перший курс за скороченим строком підготовки на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра на 

денну форму навчання –  6 особи; на заочну форму навчання – 3 особи; 
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- за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст на заочну форму навчання –  

3 особи; 

- за освітнім ступенем магістр на денну форму навчання –  4 особи; на заочну 

форму навчання – 1 особа. 

Державне замовлення відповідно до обсягів та дозволів наданих 

Міністерством освіти і науки України виконане в повному обсязі. 
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6. Наукова, науково-педагогічна та інноваційна діяльність 

університету 

Національний університет харчових технологій – потужний навчально-

науковий комплекс знань не лише в Україні, але й далеко за її межами. 

 НУХТ є єдиним представником України у Всесвітній спілці з харчової 

науки та технології (IUFoST), до якої входять 124 країни світу. 

Складовою діяльності  Національного університету харчових технологій є 

наукова робота, яка була зосереджена в науково-дослідній частині, проблемній 

науково-дослідній лабораторії та чотирьох науково-дослідних центрах та на 

кафедрах університету. 

Стратегічні завдання науково-інноваційної роботи у 2016 році були 

спрямовані на активізацію наукової діяльності університету та поглиблення її 

взаємодії з навчальним процесом з метою підготовки нового покоління 

висококваліфікованих фахівців для наукоємних галузей національної економіки і 

виконання конкурентоспроможних наукових розробок, провадження інноваційної 

діяльності в ринкових умовах з урахуванням цілей та завдань розвитку 

національної інноваційної системи. 

Наукова робота в університеті виконується відповідно до розробленої концепції 

й програми наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності. З урахуванням 

концепції та наукових шкіл НУХТ пріоритетними напрямами наукової діяльності є: 

розроблення сучасних енерго- і ресурсозбережних технологій та нанотехнологій для 

виробництва якісних і безпечних харчових продуктів; розроблення 

високотехнологічних процесів та обладнання  харчових виробництв; розроблення 

сучасних пакувальних систем; розроблення автоматизованих систем підтримки 

інформаційних рішень; розроблення принципово нових технологій мікробного 

синтезу; екологізація виробництв у харчовій і переробній промисловості; розроблення 

наукових засад підвищення конкурентоспроможності підприємств галузі. 

На 1 грудня 2016 р. загальна чисельність штатних науково-педагогічних 

працівників університету становила 670 осіб (2015р – 674), з них: 

– доктори наук – 89 (13,3%), у 2015р  – 83 (12,3%); 
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– кандидати наук – 415 (61,9%), у 2015р. – 417 (61,8%). 

У 2016 році університет двічі приймав участь у Міжнародній виставці 

«Освіта і кар'єра» 14-16 квітня та 17-19 листопада. Отримано Гран-прі у номінації 

«Компетентнісний підхід в освітній діяльності вищої школи» і диплом «Лідер 

наукової та науково-технічної діяльності» та Гран-прі у номінації «Інноваційний 

розвиток освіти та сучасні педагогічні технології» і почесне звання «Лідер 

наукової та науково-технічної діяльності». 

 У 2016 році університет приймав участь у 6 Міжнародних виставкових 

заходах, а саме: 

– Профорієнтаційний проект «Хочу бути» (27-28 лютого, організатор 

виставки ГО «молодіжна ініціатива»); 

– Міжнародний форум харчової промисловості і упаковки «IFFIP 2016» (12-

14 квітня, організатор виставки – Київський міжнародний контрактовий ярмарок); 

– Міжнародний форум Cosmetics Ukraine 2016 (1-2 червня, організатор 

виставки – Асоціація «Парфумерія та Косметика України»); 

– ІІ міжнародна спеціалізована виставка «Вода. Тепло. Будинок» (7-9 

вересня, організатор виставки – Асоціація міст України, Асоціація 

«Укрводоканалекологія», Асоціація «Укртеплокомуненерго», Асоціація 

управителів житла); 

– Inprodmash&Upakovka і Sweets&Bakery Ukraine (13-15 вересня. Організатор 

виставки – АККО ІНТЕРНЕШНЛ). Отримано 6 гран-прі та 8 тріумфів інновацій: 

– Міжнародний форум «INNOVATION MARKET» (22-24 листопада, 

організатор виставки – Міжнародний виставковий центр). 

На всіх виставкових заходах представлено наукові розробки і рекламні 

матеріали університету, організовано та проведено конференції та круглі столи. 

Закінчується підготовка документів для входження журналу Ukrainian Food 

Journal до міжнародної наукометричної бази SCOPUS (подача документів в I 

кварталі 2017 р.), а журналу Харчова промисловість до міжнародної 

наукометричної бази Index Copernicus (подача документів в червні 2017 р.). 
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Терміни подачі документів регламентуються відповідними наукометричними 

базами. 

У 2016 р. ліцензовано 8 наукових спеціальностей, за якими проводиться 

підготовка докторів філософії, а саме: 

- 051 Економіка; 

- 073 Менеджмент; 

- 075 Маркетинг; 

- 102 Хімія; 

- 133 Галузеве машинобудування; 

- 151 Автоматизація та комп'терно-інтегровані технології; 

- 162 Біотехнології та біоінженерія; 

- 181 Харчові технології. 

На сьогодні готуються документи по ліцензуванню спеціальностей:  

- 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

- 144 – Теплоенергетика; 

-  122 – Комп’ютерні та інформаційні технології. 

У 2016 р. в університеті працювало 7 спеціалізованих вчених рад, з них 6 по 

захисту докторських та кандидатських дисертацій, та 1 спецрада по захисту 

кандидатських дисертацій. У 2016 р. продовжено роботу спеціалізованим вченим 

радам Д 26.058.02 зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, 

мікробіологічних та фармацевтичних виробництв, та Д 26.058.07 зі 

спеціальностей 05.18.06 – технологія жирів, ефірних масел і парфюмерно-

косметичних продуктів та 05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених 

харчових продуктів терміном на 3 роки. Спеціалізовані вчені ради Д 26.058.01 та 

Д 26.058.03 проходять процес акредитації, а закінчення терміну роботи інших 

спецрад у 2017-2018 роках. 

 

В університеті за 2016 рік проведено 24 наукові та науково-практичні 

конференції, а саме: 
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Дата 

проведення 
Науковий захід (семінар, конференція, симпозіум) 

24-25 березня 

VII Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих учених «Участь молоді у розвитку 

економіки та суспільства України» присвячена 25-річчя 

Незалежності України 

29-31 березня 
Міжнародна науково-технічна конференція цукровиків України 

«Перспективи розвитку цукрової промисловості України» 

4-5 квітня 
ІХ Науково-практична конференція молодих вчених «Новітні 

технології пакування». 

10-12 квітня 
Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології дієтичних хлібобулочних виробів» 

16–17 квітня 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми економічного та соціального розвитку підприємств 

харчової промисловості» 

22-23 квітня 

82-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів 

і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем 

харчування людства у XXI столітті» 

12-13 травня 

Ш Міжнародна науково-практична конференція «Оздоровчі 

харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та 

безпека» 

17-19 травня 
Міжнародна науково-практична конференція « Сучасні технології 

хлібобулочних виробів» 

18-20 травня 

Всеукраїнська науково-методична конференція завідувачів 

випускових кафедр зі спеціальності 133 – «Галузеве 

машинобудування, спеціалізація – «Обладнання переробних і 

харчових виробництв» 

26-27травня 
Х11  Міжнародна науково-практична конференція  «Проблеми  

управління і економіки підприємств в сучасних умовах» 

23-26 травня 

8-й Центральноєвропейський конгрес з харчової науки CEFood-

2016 

«Харчова наука для добробуту». 

9 вересня 

ІІІ  Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція 

«Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування 

харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності». 

13 вересня 
Міжнародна науково-практична конференція «Здобутки та 

перспективи розвитку кондитерської галузі України». 

22-24 вересня 
ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Пакувальна 

індустрія». 

11-13 жовтня 
Міжнародна науково-практична конференція « Мембранні 

процеси та обладнання в харчових технологіях та інженерії» 

7-8 

листопада 

V Міжнародна науково-технічна конференція « Перспективи 

розвитку м’ясної, молочної та олієжирової галузей у контексті 

євроінтеграції» 

8 – 10 Міжнародна науково-практична конференція « Удосконалення 
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листопада процесів і обладнання – запорука інноваційного розвитку харчової 

промисловості» 

10 листопада 
Міжнародна студентська науково-практична конференція 

«Золотий каштан» 

21-23 

листопада 

П Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

питання хімії та хімічної технології» 

13-14 

листопада 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, 

аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми розвитку 

підприємств харчової промисловості: теорія та практика» 

18-19 

листопада 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Здобутки, 

проблеми та перспективи розвитку готельно-ресторанного 

бізнесу» 

17-18 

листопада 

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Підвищення 

ефективності діяльності підприємств харчової та переробної 

галузей АПК». 

23  листопада 

Ш Міжнародна науково-технічна Internet- конференція «Сучасні 

методи, інформаційне, програмне та технічне забезпечення систем 

управління організаційно-технічними та технологічними 

комплексами» 

15 грудня 

Міжнародна науково-практична  конференція «Переробка 

зернових культур в Україні та стан перспективи експорту 

борошна» 

 

У 2016 р. загальна кільксть публікацій в журналах, що входять до 

наукометричних баз Scopus та Web of Science становила 137.   
 

Підвищення ефективності роботи аспірантури та докторантури: 

№ 

п/п 

Назва показника наукової та 

науково-технічної діяльності 
2015 2016 

1. Кількість діючих спеціалізованих вчених рад 7 7 

2. Кількість спеціальностей в спеціалізованих 

вчених радах НУХТ, всього 
14 14 

2.1 з них: - спеціальностей в докторських 

спеціалізованих вчених радах 
11 11 

2.2 - спеціальностей в кандидатських 

спеціалізованих вчених радах 
3 3 

3. Кількість захищених дисертацій у звітному 

періоді, всього 
49 52 

3.1 з них: - кандидатських дисертацій 42 42 

1) - захищених у спеціалізованих вчених радах 

НУХТ, всього 

 

40 38 

 у тому числі: - захищених працівниками НУХТ 34 24 
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- захищених сторонніми працівниками 
6 14 

2) - захищених у спеціалізованих вчених радах за 

межами НУХТ, всього 
2 4 

3.2 - докторських дисертацій 7 10 

1) - захищених у спеціалізованих вчених радах 

НУХТ, всього 
7 9 

 у тому числі: - захищені працівниками НУХТ 3 4 

 - захищених сторонніми працівниками 4 5 

2) - захищених у спеціалізованих вчених радах за 

межами НУХТ, усього 
0 1 

 

У 2016 р. отримано 369 охоронних документів, в тому числі: 

– у співавторстві зі студентами – 203 

– патентів на винаходи – 126 

– патентів на винаходи у співавторстві зі студентами – 66. 

У 2016 р. через Проблемно науково-дослідну лабораторію виконувалось 15 

наукових тематик, що фінансуються за кошти держбюджету. З них 8 

фундаментальних і 7 прикладних. В 2016 році закінчується виконання 8 наукових 

тематик, а 7 є перехідними. 13 грудня 2016 р. на засіданні НТР університету 

заслухано та затверджено звіти по виконанню держбюджетних тематик. В цьому 

році на конкурсний відбір подано 6 наукових тематик. 

У 2016 р. кафедри університету співпрацювали з 15 науково-дослідними 

інститутами НАН України та галузевих академій наук, з ними підписано договори 

про наукове співробітництво, в тому числі з: 

-  Інститутом проблем міцності ім. Г.Писаренка НАНУ; 

- Інститутом проблем ринку та економіко-екологічних  досліджень 

НАНУ; 

- Національний науковий центр «Інститут виноградарства і 

виноробства ім. В.Таїрова» НААНУ; 

- Інститутом продовольчих ресурсів НААНУ; 

- Інститутом сільського господарства Полісся НААНУ; 

- ДУ «Інститут геронтології ім. Д.Чеботарьова» НАМНУ; 

- Інститутом ботаніки ім. М.Холодного НАНУ; 
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- Інститутом біоорганічної хімії та нафтохімії НАНУ; 

- Інститутом аграрної економіки НААНУ; 

- Інститутом клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ; 

- Інститутом біохімії ім. О.Палладіна НАНУ; 

- Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології   

ім. Р. Кавецького; 

- Інститутом біоколоїдної хімії ім. Ф.Овчаренка НАНУ. 

У березні 2016 року представники університету прийняли участь у спільному 

засіданні Ради директорів підприємств, установ та організацій міста Києва, 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка та Корпорації 

«Науковий парк «Київський університет імені Тараса Шевченка» щодо 

інноваційних проектів та розробок, що можуть бути впроваджені в міське 

господарство столиці. Засідання відкрив голова Київської міської державної 

адміністрації - Кличко В.В. Професор Серьогін О.О. виступив з проектом по 

очищенню стічних вод міста Києва. 

У листопаді 2016 року університет прийняв участь у Фестивалі інновацій 

організованому «Науковим парком «Київський університет імені Тараса 

Шевченка». Фестиваль інновацій – це можливість для студентів, аспірантів та 

науковців реалізувати свої ідеї, обмінятись досвідом з колегами, отримати поради 

від відомих експертів, венчурних капіталістів, стратегічних інвесторів, а також 

залучити реальні інвестиції для реалізації проектів та стартапів. Від нашого 

університету були обрані три наукові проекти: «Ензимна технологія переробки 

насіння олійних культур», «Технологія солоду із безглютенових зернових культур 

як сировини для оздоровчих та дієтичних харчових продуктів, «Ощадливий 

холод», які були представлені у вигляді мультимедійних презентацій та виступів.  

Університет є сертифікованим учасником «Національної мережі трансферу 

технологій NTTN». У 2016р. в мережі розміщено 9 технологічних пропозицій з 

метою комерціалізації інтелектуальної власності університету (загальна кількість 

розробок 28).  
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Представники Університету взяли участь у V Міжнародному форумі 

«Проблеми інноваційного розвитку та інформаційного суспільства», який 

відбувся 20-21 березня 2016 року.  На Форумі були розглянуті проблеми розвитку 

науки, техніки, технологій, інновацій, трансферу технологій, формування 

інформаційного суспільства в Україні в контексті євроінтеграційних процесів. 

У 2016 р. 8 технологічних пропозицій розміщено в Українській інтегрованій 

системі трансферу технологій УІСТТ (загальна кількість розробок 16).  

Активну участь в наданні пропозицій для включення в мережі трансферу 

технологій прийняли кафедри: 

 Біотехнології продуктів бродіння і виноробства; 

 Технології хлібопекарських і кондитерських виробів; 

 Теплоенергетики та холодильної техніки; 

 Процесів і апаратів харчових виробництв; 

 Технології м'яса і м'ясних продуктів; 

 Технології жирів і парфумерно-косметичних продуктів. 

22-24 листопада 2016 року в Міжнародному виставковому центрі відбувся 

Міжнародний Форум “INNOVATION MARKET” (МФІМ). В рамках Форуму 

проходила виставка з демонстрацією учасникам Форуму наявного потенціалу 

українського інноваційного ринку. На виставці представники Університету 

продемонстрували інноваційний доробок науковців НУХТ. 

Відбулося оновлення складу Ради молодих вчених. Зокрема, до Ради ввійшли 

молоді науковці, які мають вчений ступінь, володіють іноземною мовою, мають 

досвід публікації статей в провідних світових наукових журналах, були 

переможцями конкурсів наукових робіт на здобуття премій та стипендій органів 

державної влади та недержавних організацій. Оновлення ради сприяло більш 

інтенсивній роз’яснювальній роботі серед молодих вчених університету щодо 

апробації та публікації результатів досліджень, участі в конкурсах наукових робіт. 

Члени Ради активно залучаються до виконання комплексної Цільової 

програми наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності НУХТ, зокрема, 

участі університету в виставках, організації наукових конференцій, розширенню 
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співпраці з науковими установами України та світу, участі в міжнародних 

наукових проектах та ін. 

Члени Ради взяли участь в семінарах з розробки Міжнародних наукових 

проектів (зокрема, за програмами Erazmus, Tempus, DAAD, Gorizont 2020 та ін.), 

та поширюють отриманий досвід серед творчої молоді університету.  

Активізувалася робота над практичним впровадженням наукових розробок 

та пошуком інвесторів. В даний час члени Ради та інші молоді науковці 

отримують практичні навички реалізації проектів в Стартап школі "Sikorsky 

Challenge". 

За активної участі членів Ради на високому рівні організовується щорічна 

Наукова конференція молодих вчених, аспірантів та студентів.Зокрема, з кожним 

роком розширюється географія учасників і підвищується науковий рівень 

доповідей. 

З метою підтримки обдарованої молоді та популяризації наукової діяльності 

серед студентів на кафедрах університету під керівництвом викладачів 

забезпечується робота студентських наукових гуртків. Найкращі результати 

досліджень публікуються у збірниках тез, наукових журналах, оформляються 

заявки на  видачу патентів.  

Студентських науковим товариством проводиться інформування студентів 

та викладачів щодо проведення різних конкурсів та олімпіад, конференцій та умов 

участі у таких заходах. У 2016 році підготовані накази на проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних 

та гуманітарних наук (Конкурс) за 16 напрямами та І етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Олімпіада)  за 46 напрямами/спеціальностями. Здійснено 

відбір переможців першого туру  та участь студентів у другому турі за рахунок 

коштів НУХТ. Також, з метою ефективної підготовки студентів до участі у 

конкурсах та олімпіадах подано листи до базових вищих навчальних закладів з 

прохання включити до складу конкурсних комісій ІІ туру Конкурсу та ІІ етапу 

Олімпіади. Участь викладачів у конкурсних комісіях другого туру  дає 
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можливість краще ознайомитися з конкурсними завданнями та роботою комісії і 

врахувати при підготовці студентів до участі у конкурсах та олімпіадах. 

У 2016р. на базі Національного університету харчових технологій 

проведено: 

ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з напрямів: 

- «Готельно-ресторанна справа» (2-й рік); 

- «Експертиза харчових продуктів» (2-й рік). 

ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади за трьома напрямами: 

-з напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» та спеціальності 

«Технології харчування»; 

-з напряму підготовки «Біотехнологія» та спеціальності «Промислова 

біотехнологія»; 

-з напряму підготовки «Автоматизація і комп’ютерно-інтегровані технології» 

спеціальності «Автоматизоване управління технологічними процесами. 

Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та виробництва». 

З метою відзначення студентів – переможців І туру Конкурсу та І етапу 

Олімпіади підготовані накази на нагородження грамотами та виготовлено 

грамоти. 

Підготовані наказ та грамоти на відзначення найактивніших учасників 82-

ї міжнародної наукової конференції молодих учених, аспірантів і студентів 

«Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування людства у ХХІ 

столітті».  

 

7. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

Налічуючи більш, ніж 130 річну історію успішної роботи як центр 

вітчизняної харчової науки та освіти, маючи у своєму доробку сотні унікальних 

енерго- та ресурсоощадливих  технологій переробки сировини та виробництва 

високоякісних продуктів харчування, виплекавши десятки наукових шкіл, 

відомих далеко за межами України, наш університет бачить єдино прийнятним 

для себе шляхом міжнародної діяльності шлях рівноправної інтеграції до 

міжнародного наукового простору. Рівноправність ми розуміємо у сенсі, що ми не 
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копіюватимемо бездумно зарубіжний досвід, не братимемо участь у міжнародних 

коопераційних проектах за тематикою, яка не є для нас актуальною, як допоміжні 

партнери. У такий спосіб ми, зберігаючи та розвиваючи власний доробок, яким 

готові поділитися з партнерами, матимемо змогу брати участь у визначенні 

пріоритетності спільних наукових досліджень та повноцінно співпрацювати із 

зарубіжними партнерами. 

Враховуючи складнощі вирішення інтеграційних завдань у зазначеному 

контексті, ректорат університету розробив перспективний план міжнародної 

науково-дослідної та освітньої діяльності, що ставить основним завданням перед 

колективом університету усебічне доручення до європейських наукових та 

професійних спілок харчового профілю, створення мережі контактів, здобуття 

визнання серед зарубіжних колег і, у подальшому, участь у міжнародних науково-

дослідних консорціумах. Принагідно слід урахувати, що процеси європейської 

інтеграції науки та освіти найбільше поширилися  у сфері харчової науки та 

технології, оскільки саме тут наявні спільні проблеми найвищої гостроти, а саме: 

харчова безпека, сталий розвиток, сертифікація продуктів, загальноєвропейське 

маркування тощо. По-суті, на сьогоднішній день можна говорити про єдину 

європейську харчову науку. Серед найбільш авторитетних та знаних, безперечно, 

є Європейська федерація харчової науки та технології (EFFoST, 

http://www.effost.org/) яка лише університетів має у своєму складі більше 50, 

Європейська група з гігієнічного інжинірингу та проектування (EHEDG,  

http://www.ehedg.org/), Європейська асоціація «Глобальні гармонізаційні ініціативи» 

(GHI,  http://www.globalharmonization.net/), Європейська асоціація інтеграції 

харчових наук та інженерних знань у харчовій галузі (ISEKI-Food Association, 

https://www.iseki-food.net/ )  та ін.  

Для підвищення якості навчального процесу надані детальні навчальні 

програми провідних вищих навчальних закладів ЄС, як зразки для формування 

планів університету, а саме: 

- Навчально-науковому інституту харчових технологій; 

- Навчально-науковому інституту економіки і управління; 
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- Факультету інженерної механіки та пакувальної техніки; 

- Факультету енергетики і енергоменеджменту. 

За запрошенням Національного університету харчових технологій у 2016 

році іноземними професорами університетів-партнерів були прочитані наступні 

лекції: 

- - професор Хууб Леліевельд (Нідерланди) – 4 лекції на теми «Hygiene and 

Novel Food Processing», «Sustainable and Modern Food Preparation (e-cooking and 3-

D printing)»; 

- - професор Хенк Доннерс (Нідерланди) – 2 лекції; 

- -професор Веслемоу Андерсен (Норвегія) – 2 лекції на тему «Development 

of Technologies Microbes Resistance to Biocide»; 

- - професор Лучия Ирене Баілетті (Італія) – 1 лекція на тему «Основи 

сенсорного аналізу»; 

- - доктор Дмитро Скопінцев (Угорщина) – 1 лекція на тему «Аюрведичні 

основи індивідуального підходу у харчуванні»;  

- - доктор Стюарт Снаггз (США) – 3 лекції «Pay and Motivation». 

«Millionares». «Success Stories»; «Women in Business».; 

- - представник Посольства Аргентинської республіки Алехандра Василик - 2 

лекції. 

З метою запровадження міжнародних стандартів викладання іноземних мов 

в університеті та сприяння набуттю студентами всіх спеціальностей 

комунікативної компетентності іноземною мовою на необхідному рівні, для 

студентів Навчально-наукового інституту економіки і управління та факультету 

Автоматизації і комп’ютнерних систем у березні 2016 року проведено перший тур 

Всеукраїнської олімпіади з англійської мови (викладач Никитенко О.В). З метою 

всебічного підвищення якості викладання англійської мови кафедрами «Ділової 

іноземної мови та міжнародної комунікації» та «Іноземних мов професійного 

спрямування» розроблено і проведено низку додаткових програм та заходів. 

Серед таких, слід відзначити регулярне проведення англомовних клубів 

“Еnglish speaking club” із запрошенням носіїв мови. За участю студентів різних 
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факультетів та інститутів університету проводяться англомовні круглі столи з 

різних тематик. При сприянні викладачів кафедр та відділу МІП та АМ 

проводяться зустрічі з іноземними викладачами, представниками міжнародних 

компаній та влаштовуються різноманітні англомовні тематичні свята, вікторини, а 

саме: проведення тематичної англомовної вікторини «Keep Smiling»; тематичних 

театралізованих перфомансів «Ромео і Джульєтта», «Отелло», «Дон Кіхот»; 

проведення турів олімпіади з англійської мови; англомовних круглих столів 

«Marketing», «Halloween», “Harmful effects of smoking”; святкових англомовних 

заходів до Дня Святого Давіда Уельського, до свята Святого Патріка в Україні, 

свята “Паски” у Великобританії, свята «Thanksgiving day», а також регулярне 

проведення наукових конференцій з англійською робочою мовою. Всі ці заходи 

дають можливість студентам вдосконалити свою англійську мову. 

У 2013-2014 навчальному році в університеті започатковано навчання 

бакалаврів за спеціальністю «Туризм» англійською мовою. На сьогоднішній день 

англомовні програми діють у Навчально-науковому інституті економіки і 

управління (ННІЕіУ) та на факультеті Готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу (ГРТБ). Детальний аналіз функціонування проектів протягом 3-х років 

дозволив виявити недоліки та намітити шляхи поліпшення проекту. Протягом 

2015-2016 років проводилось інтенсивне навчання викладачів для забезпечення 

англомовних проектів. Такий проект потребував суттєвих фінансових витрат, а 

також напруженої роботи викладачів - учасників проекту. Викладачі-випускники 

успішно склали іспит та подали випускові роботи у вигляді методичного 

забезпечення курсів, які вони викладають. Слід зазначати, що забезпечення 

англомовної освіти студентам університету вимагає суттєвих додаткових витрат 

пов’язаних з виплатами надбавок, викладанням малочисельним групам, 

забезпечення паралельного викладання однієї і тієї ж дисципліни двома мовами, 

що суттєво збільшує обсяг педагогічного навантаження. Разом з тим, через 

недосконалість та невизначеність законодавчої бази, а також через недостатню 

продуманість при започаткуванні англомовного проекту університет виявився 

позбавленим можливості визначення англомовних проектів як таких, що є 
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наданням освітніх послуг. Таким чином, отримання освіти англійською мовою є, 

по суті, безкоштовною для наших студентів. Ця ситуація є вкрай неприпустимою 

через наступне: 

- неможливість достойного відшкодування викладачам за їхню напружену 

роботу та суттєве збільшення педагогічного навантаження, як результат 

обмеження фінансових можливостей університету;  

- безвідповідальне ставлення значної кількості студентів до навчання в 

англомовних проектах, як результат їхньої безоплатності.  

Протягом вересня-листопада 2016 було проведено детальне вивчення якості 

надання освітніх послуг англійською мовою. Виявлено, що загалом усі види 

педагогічного навантаження: лекції, практичні, лабораторні надаються на 

високому рівні. Переважна більшість викладачів продемонструвала високий 

професійний рівень, вільне володіння мовою, вправне застосування спеціальної 

термінології поряд з адекватною граматичною та синтаксичною практиками. 

Окремі викладачі демонструють абсолютне вільне володіння, прекрасну мовну 

практику, застосування сучасної термінології. Серед найбільш успішних слід 

відзначити доцентів Прилюка В’ячеслава Дмитровича, Струніна Віктора 

Володимировича, Євсєєву Ірину Василівну, Москаленко Вікторію Олександрівну, 

Голікову Тетяну Петрівну, Тищенко Олену Михайлівну, Луцьку Тетяну 

Валеріївну. Нажаль, відвідання занять студентами залишається вкрай 

незадовільне, так спостерігались випадки коли професор викладав лекцію двом 

студентам. У зв’язку з вищенаведеним виникає необхідність суттєво переробити 

«Положення про англомовні проекти» з урахуванням вищенаведеного. Проект 

«Положення про впровадження програм викладання дисциплін англійською 

мовою для студентів освітніх рівнів «бакалавр», «магістр»» підготовлено та буде 

надано на розгляд деканам та проректорам. 

Право проведення 8-го Конгресу CEFood 2016 було неабияким завданням 

для колективу університету, й ми вибороли його у жорсткій конкурентній 

боротьбі. Науковий комітет CEFood врахував унікальний потенціал нашої 

Батьківщини, як виробника харчової продукції. Поряд із цим вагомою перевагою 
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стало визнання Національного університету харчових технологій як одного із 

лідерів європейської харчової науки. 

Завдяки багатогранному, полідисциплінарному профілю університету 

оргкомітет Конгресу суттєво розширив перелік наукових питань, пропонованих 

до розгляду на наукових і дискусійних майданчиках форуму. На відміну від 

попередніх форумів CEFood, на яких переважно розглядалися питання, 

притаманні саме харчовій науці та технології, на Конгресі CEFood 2016 

розглядали також питання, які власне не є сферою харчової науки, але у той же 

час є невід’ємно дотичними до харчових технологій і визначають безпеку 

харчових виробництв, екологічність, енерго- та ресурсоспоживання, а також 

економічні, маркетингові та логістичні аспекти харчового ланцюга. Значну увагу 

приділили харчовому, винному та екотуризму, харчовій освіті та підготовці 

висококваліфікованих кадрів, трансферу технологій та обміну знаннями. 

Конгрес зібрав провідних учених із 15 країн, включаючи представників 

Нідерландів, Італії, Німеччини, Туреччини, Македонії, Австрії, Великобританії, 

Норвегії, Сербії тощо. 

Конгрес проводився за схвалення та підтримки EFFoST (Європейської 

федерації харчової науки та технології) – загальноєвропейської наукової та 

професійної асоціації вчених. На Конгресі були представлені європейські 

асоціації: GHI (Глобальна гармонізаційна ініціатива), EHEDG (Європейська група 

з гігієнічного проектування та інжинірингу), ISEKI-Food Association (Європейська 

Асоціація харчових наук та інженерних знань у харчовій галузі). 

Вчені працювали у секціях: «Експертиза, безпека та технології харчових 

продуктів і виробництв», «Енергетичні системи в харчовому ланцюзі», 

«Натуральні біоактивні сполуки, функціональні та національні харчові продукти, 

пакування, зберігання та переробка», «Глобальні виклики та 

конкурентоспроможність», «Молоді науковці – візія майбутнього». 

У рамках Конгресу CEFood 2016 відбулися три круглі столи. У процесі 

підготовки Конгресу надіслано більш ніж 500 запрошень до провідних іноземних 

ВНЗ спорідненого профілю, асоціаціям, підприємствам харчового напряму та 
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поважним науковцям світу. Створено сайт Конгресу. Розроблено рекламні 

матеріали. Підводячи підсумки роботи CEFood-2016, потрібно зазначити, що 

представники 40 закордонних наукових шкіл презентували свій доробок у рамках 

роботи Конгресу. Були заслухані 234 усні доповіді, представлені 403 постерних. 

Загалом на Конгресі було зареєстровано 483 учасника. Видано матеріали 

Конгресу – Збірник тез Конгресу та Програма Конгресу. Робота Конгресу CEFood 

2016 та його результати широко висвітлені у європейському медіа – та Інтернет 

просторі. Відгуки про Конгрес наведено на сайті університету, у новинах за 2 

червня 2016. 

25 вересня 2008 року у рамках структури Асоціації «Вищих навчальних 

закладів і підприємств харчової промисловості УКРЮФОСТ» (UkrUFoST) було 

засновано Українську регіональну групу EHEDG. 

Метою створення регіональних відділень EHEDG є сприяння забезпеченню 

виробництва на підприємствах харчової промисловості відповідно до 

європейських гігієнічних нормативів та стандартів шляхом організації 

регіональних заходів. 

Створено та підтримується сайт Української регіональної групи EHEDG, де 

висвітлюються результати роботи. Створено групу студентів та викладачів, які 

працюють в рамках задач організації. 

У рамках Конгресу CEFood 2016 відбулися три круглі столи у т.ч. Круглий 

стіл з EHEDG. Змістовні презентації та консультації усім зацікавленим надали 

провідні експерти EHEDG Карл Магер (Німеччина) та Володимир Какурінов 

(Македонія). Модератором круглого столу GHI виступив Хууб Лелієвельд. 

У рамках Конгресу CEFood 2016 «Food Science for Well-being» («Харчова 

наука для добробуту») відбувся Круглий стіл EHRDG та GHI. Для роботи у 

англомовному середовищі у складі Українських регіональних груп EHEDG та 

GHI створено групу у кількості 4 осіб. 

Для розширення участі університету (студентів і науково-педагогічних 

працівників) у міжнародних програмах академічної мобільності ведуться 

переговори з університетами Томаша Баті (Чеська Республіка, місто Злін), Вищою 
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Школою Менеджменту Охорони Праці в Катовіцах (Польща), щодо розширення 

переліку сертифікаційних та кредитних програм. 

В університеті програми подвійних дипломів не застосовуються, оскільки на 

етапі зміни навчальних планів не є можливим узгодити наші програми з 

програмами закордонних вищих навчальних закладів. 

В окремих випадках узгодження окремих програм відбувається в рамках 

програм академічної мобільності студентів, коли Вчені ради факультетів та 

випускові кафедри можуть визнати певні навчальні дисципліни (курси), як такі, 

що можуть бути зараховані як вибіркові дисципліни НУХТ. 

 

Чехія Університет Томаша Баті  

в місті Злін 

2 особи. Студентки факультетів «Технології 

м'ясо-молочних та парфюмерно-косметичних 

продуктів» та «Хлібопекарських і 

кондитерських виробництв» прослухали курс з 

дисциплін: «Methods of Microscopy», «Natural 

Polymers», «Process Engineering I», 

«Gastronomic Technology I». Програма 

ЕРАЗМУЗ+ 

Польща Вища Школа Управління 

Охорони  Праці в Катовіцах  

Програма Двох дипломів 2D! 

11 осіб – магістрів за спеціальностями 

«Туризмознавсво» 3 особи, «Менеджмент 

організацій і адміністрування» 3 особи, 

«Холодильні машини і установки» - 4 особи, 

«Електротехнічні системи 

електроспоживання» - 1 особа, пройшли 

перший етап навчання  

У лютому 2017 року відбудеться захист 

дипломних робіт. 

Іспанія Університет Рея Хуана 

Карлоса 

Ведеться набор бажаючих студентів. 

Підписано договір, але навчання до 2016 року 

велося іспанською. Є домовленість, що з 2017 

року навчання буде проводитися англійською. 

Польща Щецинський університет - У 2016 році закінчили навчання 2 особи, 

отримали дипломи. 

 - 3 особи за програмою ЕРАЗМУС+ на 

теперішній час 

Литва Вільнюський університет, 

Каунаський гуманітарний 

факультет 

Тимчасово припинено 
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Університет виборов грант програми Європейського Союзу Еразмус+ 

за напрямом Жана Моне. Грант передбачає реалізацію проекту з розробки 

методичного забезпечення та запровадження у навчальний процес Модулю Жана 

Моне – навчальної дисципліни «Інструменти, політика та кращі практики ЄС у 

природоохоронній діяльності». Координатором проекту є професор кафедри 

біохімії та екологічного контролю професор Ігор Якименко. До команди 

виконавців входять: доцент Оксана Салавор та аспірант Євгеній Шаповалов цієї ж 

кафедри, а також доктор Катерина Себкова, Університет Масарика (Чеська 

Республіка). Проект розрахований на 3 роки (вересень 2016 – серпень 2019). 

загальна сума проекту 29,900 євро. Бенефіціаром є НУХТ. 

Проект передбачає розробку методичного забезпечення та впровадження у 

навчальний процес кафедри біохімії та екологічного контролю дисципліни з 

вивчення Екологічної політики Євросоюзу. На перший рік проекту (2016-2017 

н.р.) заплановано впровадження даної навчальної дисципліни для двох 

академічних груп (студенти-магістри за спеціалізаціями Екологія та охорона 

навколишнього середовища та Екологічний контроль та аудит) у весняному 

семестрі. Крім того, у рамках проекту у червні 2017 р заплановано проведення 

літньої школи з Екологічної політики ЄС для колег з інших університетів, 

представників виробництва та зацікавлених державних структур. На другий і 

третій рік проекту передбачено впровадження дисципліни Екологічна політика 

ЄС ще у двох академічних групах (не екологічного спрямування, за вибором 

студентів). 

Підставою для виконання Проекту є Угода, підписана між НУХТ та 

Виконавчою агенцією з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури 

Європейської Комісії від 15 вересня 2016 р. На виконання Угоди було видано 

Наказ ректора НУХТ № 143 від 04 жовтня 2016 р та складено Календарний план з 

виконання Проекту, затверджений проректором з міжнародних зв’язків та 

інтеграції Я.І. Засядько. 

Перший етап календарного плану (вересень-грудень 2016 р) передбачає 

наступні роботи: «Розробка програми навчальної дисципліни та робочої програми 
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«Екологічна політика ЄС» для студентів  освітнього ступеня «Магістр» 

спеціальностей 101 «Екологія» та 183 «Технології захисту навколишнього 

середовища». Розробка методичного забезпечення – комплекту презентаційного 

матеріалу лекцій першого змістового модулю дисципліни. Розробка дизайну та 

створення макету сайту Проекту.» Роботи по першому етапу виконані повністю, 

звітні матеріали представлено проректору Я.І. Засядьку. 

Проект передбачає щорічну звітність виконавців проекту (упродовж трьох 

років проекту) перед Виконавчою агенцією з питань освіти, аудіовізуальних 

засобів і культури за електронною (спрощеною) процедурою. У кінці кожного 

року проекту (серпень відповідно року) Агенція надає електронний запит щодо 

виконання базових параметрів Проекту, запланованих у проектній заявці. На 

виконання Угоди Агенція перерахувала на валютний рахунок університету 70 % 

договірної суми Проекту (авансовий платіж), інші 30 % договірної суми будуть 

перераховані університету після успішної звітності за три роки роботи Проекту. 

Крім розробки та запровадження нової навчальної дисципліни для студентів-

магістрів за спеціальностями «Екологія» та «Технології захисту навколишнього 

середовища», у рамках проекту буде проведено літні школи з тематики проекту 

для представників урядових структур, підприємств, неурядових організацій та 

представників інших вищих навчальних закладів України. 

Ідея проектів Жана Моне полягає в тому, що Європейський Союз фінансово 

підтримує запровадження у навчальний процес країн не членів ЄС напрямків з 

дослідження та поширення досвіду ЄС у різних галузях знань, економіки, 

політики та культури (так звані євроінтеграційні студії). Цього року, наприклад, 

Європейська Комісія підтримала понад 170 проектів Жана Моне у різних країнах 

світу, в тому числі 11 проектів в Україні, серед яких і проект нашого 

університету. 

Проведено атестацію викладачів університету, що викладають навчальні 

предмети англійською мовою в рамках англомовного проекту, за результатами 

атестації подано службову записку ректору, щодо встановлення індивідуальних 

надбавок вказаним викладачам. 
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В рамках підписаного Договору та Меморандуму про співпрацю між 

Національним університетом харчових технологій та Вищою школою управління 

охорони праці у Катовіцах (WSZOP) група студентів нашого університету 

наприкінці вересня 2015 року відвідала WSZOP. Двотижневі курси мовної школи 

закінчили 14 студентів факультетів Готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу, Енергетики і енергоменеджменту та Навчально-наукового інституту 

економіки і управління, а представник WSZOP Юрій Маслак вручив студентам 

Сертифікати про закінчення курсів польської мови. 

У проекті 2D! стали учасниками 11 магістрів нашого університету. Факультет 

Енергетики та енергоменеджменту: Сидоренко Ярослав, Ковальчук Максим, 

Білий Антон, Мірзаєв Денис, Чикезов Віталій; Навчально-науковий інститут 

економіки і управління - кафедра менеджменту та адміністрування: Лисиціна 

Ірина, Кірпічонок Дар’я, Стирта Юрій; Готельно-ресторанного та туристичного 

бізнесу: Гембець Алла, Пархоменко Олександр, Сасник Ольга. Перший етап 

навчання відбувся з 27 червня по 11 липня 2016 року, а перед цим студенти 

факультету Енергетики та енергоменеджменту на чолі з заступником декана 

Форсюком А. В. закінчили курси польської мови при WSZOP. 

Розроблено програми для студентів за напрямами «Управління» та 

«Управління та технологія виробництва». Ведеться робота за напрямом 

механічних спеціальностей. 

Внаслідок погіршення економічної ситуації та зростання політичної 

нестабільності, а також як результат погіршення безпекової ситуації в Україні 

спостерігається значне зменшення іноземців-вступників до НУХТ. На додаток до 

вище згаданого для студентів з Туркменістану та інших країн СНД суттєво 

погіршилась їхня внутрішня ситуація і діє заборона чи обмеження на придбання 

валюти, натомість в Україні немає змоги конвертувати національні валюти у 

гривню. Управління міжнародних зв’язків проводить значну роботу із залученням 

посередників-контрактерів для проведення рекламних профорієнтаційних заходів 

в країнах потенційних абітурієнтів. 
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Позитивний досвід виконання проекту Еразмус+ за напрямом Жана Моне 

дозволив розпочати підготовку запиту за грантом «Жана Моне – Кафедра» 
 

В рамках реалізації першого, за час існування Національного університету 

харчових технологій проекту академічної мобільності Еразмус + Project no. 2015-

1-PL01-KA107- 016310 учасниками проекту є наступні університети: Guangdong 

University of Foreign Studies, People's Republic of China; Ningbo University, People's 

Republic of China; Caucasus University, Georgia; Batumi Shota Rustaveli State 

University, Georgia; National Technical University, Kharkiv Polytechnic Institute, 

Ukraine. Координатор - The University of Szczecin, Poland (наш університет 

виступив партнером даного проекту) - пройшли стажування у Щецинському 

університеті та закінчили навчання (з 1 березня по 6 липня 2016 р.) студентка з 

напряму підготовки «Менеджмент» кафедри менеджменту і адміністрування 

Поліна Василенко та студентка 5 курсу спеціальності «Маркетинг» Юлія 

Мікіцюра кафедри маркетингу. Навчання наших студентів в рамках даного 

проекту проходило на грантовій основі, з повним покриттям як транспортних, так 

і витрат на проживання та отриманні щомісячної стипендії. Поліна Василенко 

навчалася за бакалаврською програмою із вивченням на протязі семестру 

наступних дисциплін: Human Capital Management, Business Globalization, Business 

Negotiations, Consumers Behaviour, Corporate Economics, Customer service, Modern 

Management, Marketing Management та окремий курс професійної польської мови 

на 6 кредитів, що не входить до основної програми. Юлія Мікіцюра навчалася за 

мігістерською програмою із вивченням протягом семестру наступних дисциплін: 

Advanced Public Finance, IT Outsourcing, Market Behaviour of Consumers, Marketing 

Management, Modern Management та окремий курс професійної польської мови (6 

кредитів), що не входить до основної програми. 

На теперішній час учасниками даного проекту є 2 студентів напряму 

підготовки «Менеджмент», спеціальності «Менеджмент організацій і 

адміністрування», напряму підготовки та спеціальності «Маркетинг», та 1 студент 

напряму підготовки та спеціальності «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування». 
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8. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету 

8.1. Відповідно до Плану контрольно-ревізійної роботи Державної 

фінансової інспекції України та її територіальних підрозділів на IV квартал 2015 

року, було проведено ревізію фінансово-господарської діяльності Університету, а 

також відокремлених структурних підрозділів університету без права юридичної 

особи – Львівського державного коледжу харчової і переробної промисловості 

НУХТ; Полтавського коледжу харчових технологій НУХТ; Смілянського коледжу 

харчових технологій НУХТ; Інституту післядипломної освіти НУХТ (м. Київ) та 

Державного закладу освіти «Одеський інститут післядипломної освіти 

НУХТ»(м.Одеса)  за період з 01.09.2012р. по 01.10.2015р.  

Держфінінспекцією в акті від 20.01.2016 № 03-21/1 відмічено правильність 

дотримання законодавства на всіх стадіях бюджетного процесу щодо виконання  

державного бюджету. 

Встановлені Держфінінспекцією порушення по Університету усунуті в 

повному обсязі під час проведення ревізії. 

8.2. Згідно Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів станом на 01.01.2016 та 

станом на 01.01.2017 року кредиторська заборгованість по видаткам за товари, 

роботи та послуги не обліковується в ГУ ДКСУ у м. Києві. У 2016 році 

Університетом всі бюджетні зобов’язання та розрахунки по договорах за отримані 

товари, роботи та послуги виконано в повному обсязі в межах кошторисних 

призначень.  

8.3. Для здійснення фінансово-господарської діяльності університету в 

Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві 

подавались всі договори разом з реєстром бюджетних зобов’язань, а для 

проведення платежів надавались всі підтверджуючі документи – рахунки, 

накладні, акти виконаних робіт, кошториси, платіжні доручення та інші 

документи, передбачені бюджетним законодавством. 
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Фактів витрат бюджетних коштів на покриття зобов’язань без відповідних 

бюджетних асигнувань, або з перевищенням встановлених повноважень, не 

встановлено. 

Університетом дотримувались всі вимоги, затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.03.2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та 

недопущення втрат бюджету» та постановою Кабінету Міністрів України від 

11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів». 

Порушень вимог Бюджетного кодексу України не встановлено. 

8.4. Протягом 2016 року нараховано та перераховано до державного 

бюджету наступні податки та збори: 

- єдиний соціальний внесок –   25 781,0 тис. грн. 

- податок з доходів фізичних осіб –  21 994,0 тис. грн. 

- військовий збір –     1 805,0 тис. грн. 

- податок на додану вартість –   2 598,6 тис. грн. 

8.5. Кошторисні призначення за КПКВ 2201160 на 2016 рік затверджені за 

доходами і видатками: по загальному фонду державного бюджету на суму 

153 082,0 тис. грн., по спеціальному фонду державного бюджету на суму 75 237,0 

тис. грн. 

Аналізом структури доходів і видатків встановлено, що за загальним фондом 

державного бюджету згідно кошторису розподіл видатків складає : 

- 57 % - на оплату праці з нарахуванням;  

- 30 % – на стипендіальне забезпечення;  

- 11,2 % – на оплату комунальних послуг; 

- 1,6 % – на забезпечення дітей-сиріт (харчування та предмети гардеробу). 

У структурі видатків спеціального фонду 10% коштів витрачено на 

придбання предметів, матеріалів, обладнання, оплату послуг для забезпечення 

навчального процесу та господарської діяльності Університету. На капітальні 

видатки спрямовано 9 % від загальної суми отриманих по спеціальному фонду 

коштів. 
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Заборгованості із заробітної плати, стипендії та комунальним послугам 

університет не має. 

8.6. Річні кошториси за КПКВ 2201160 та КПКВ 2201040, плани 

асигнувань, плани використання бюджетних коштів, помісячні плани 

використання бюджетних коштів на 2016 рік затверджені Міністерством освіти і 

науки 22 лютого 2016 року. 

 

9. Забезпечення стійкого фінансово-економічного становища та 

управління майном 

Загальний обсяг видатків по забезпеченню основної діяльності Університету 

у 2016 році склав 225 841 тис. грн. (загальний фонд – 153 082 тис. грн.., 

спеціальний фонд 72 759 тис. грн.). 

Видатки загального та спеціального фонду у 2016 році тис. грн.: 
 

№ 

п/п 
Видатки 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Разом 

1. 
Заробітна плата та 

нарахування 
86 694 53 458 140 152 

2. 
Стипендія та матеріальне 

забезпечення студентів сиріт 
47 741 - 47 741 

3. 
Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
17 214 3 193 20 407 

 

Матеріально - технічна база університету використовується безпосередньо за 

призначенням. Крім того, відчуження, реалізація будівель, майна, земельних 

ділянок не відбувалась. 

Для забезпечення нормальної експлуатації матеріально-технічної бази 

Університету упродовж 2016 року виконані значні капіталі та поточні ремонти 

навчальних приміщень та гуртожитків на загальну суму 8779,3 тис. грн.. 

(капітальний ремонт – 7154,6 тис. грн., поточний ремонт – 1624,7 тис. грн.), які 

виконувались підрядним та господарським способом відповідними службами 

університету.  

В рамках розвитку матеріальної бази Університету та надання якісної освіти 

студентам у 2016 році було придбано лабораторне обладнання для кафедр, 
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комп’ютерну техніку на загальну суму – 1457,0 тис. грн.. та забезпечено 

гуртожитки меблями та постільною приналежністю на суму 115 тис. грн. 

На сьогоднішній день в порядку, встановленому Законом України « Про 

оренду державного та комунального майна» та з дозволу Міністерства освіти і 

науки України передано в оренду площі, які не належать до аудиторного фонду. 

Загальна кількість орендарів, з якими укладено договори – 11, загальною площею 

– 361,96 кв.м. Надходження від плати за оренду в 2016 році склали – 1 242,3      

тис. грн. 

У 2016 році проводились планові перевірки Державної фінансової інспекції 

України, Рахункової палати України, в результаті яких порушення по 

університету були відсутні або усунуті в повному обсязі під час проведення 

перевірок. 

Комплексні заходи з охорони праці та техніки безпеки в університеті по 

виконанню угоди з охорони праці за 2016 рік між адміністрацією та комітетом 

профспілки НУХТ були узгоджені та складають 205 тис. грн. Проведено 

атестацію робочих місць всіх категорій працівників Університету згідно чинного 

законодавства. Проведені вимірювальні роботи по перевірці заземлюючих 

пристроїв, опору ізоляції електроустановок та діючого електрообладнання 

учбових корпусів і гуртожитків, забезпечено, відповідно до діючих норм: 

спецодягом, спецвзуттям та засобами індивідуального захисту та доведено до 

санітарних норм електроосвітлення в приміщеннях навчальних корпусів з 

заміною світильників. 

Права працівників згідно законодавства про працю дотримувалися у повному 

об'ємі, відповідно до чинних документів - Колективного договору, Статуту та 

Правил внутрішнього розпорядку НУХТ. 

Відповідно до чинного законодавства про працю видавалися накази щодо 

прийняття на роботу та звільнення працівників, надання їм відпусток, дотримання 

додаткових гарантій та пільг щодо окремих категорій працівників - вагітних 

жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох чи шести років, одиноких матерів за 
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наявності дитини віком до чотирнадцяти років або дитини-інваліда, неповнолітніх 

тощо. 

Відсутні: порушення строків виплати заробітної плати, стипендії або виплата 

її не в повному розмірі та нецільове використання коштів, призначених для 

виплати заробітної плати, стипендії, інших встановлених законом виплат. 

Ремонт підрядним способом 

У 2016 р. підрядним способом виконано робіт по ремонту будівель та споруд 

НУХТ у сумі 7 154, 6 тис. грн.: 

 капітальний ремонт системи теплопостачання в індивідуальному тепловому 

пункті гуртожитку НУХТ № 3 – 634, 092 тис. грн. Закінчено. 

 капітальний ремонт системи теплопостачання в індивідуальному тепловому 

пункті учбового корпусу фізичного виховання НУХТ – 1 228, 034 тис. грн. Закінчено. 

 капітальний ремонт блоків (санвузол і тамбур) гуртожитку НУХТ № 2            

(26 блоків) – 1 224, 236 тис. грн. Закінчено. 

 капітальний ремонт блоків (санвузол і тамбур) гуртожитку НУХТ № 1              

(26 блоків) – 1 481, 374 тис. грн. Закінчено. 

 капітальний ремонт частин головних фасадів НУХТ корпусу «А», «Д» за 

адресою вул. Володимирська, 68 та корпусу «Б» за адресою вул. Володимирська, 70 у 

м. Києві – 278, 974 тис. грн. Закінчено. 

 капітальний ремонт балконів учбового корпусу фізичного виховання НУХТ –  

247, 591 тис. грн. Закінчено. 

 капітальний ремонт приміщень студентського клубу з санвузлами – 1 636, 156 

тис. грн. Закінчено. 

 капітальний ремонт покрівлі Київського коледжу ресторанного господарства 

НУХТ, – 204,158 тис. грн. Закінчено. 

 заміна металопластикових вікон у приміщеннях Свалявського технічного 

коледжу НУХТ – 120,000 тис. грн. Закінчено. 

 капітальний ремонт покрівлі приміщення Одеського інституту 

післядипломної освіти НУХТ за адресою вул. Балківська, 54 – 99,999 тис. грн. 

Закінчено. 
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Ремонт господарським способом 

В університеті працює ремонтно-будівельна дільниця по поточному ремонту та 

експлуатації будівель і споруд НУХТ. 

За звітний період дільницею виконано роботи по поточному ремонту на загальну 

суму – 1 624, 715 тис. грн., у т.ч.: 

 корпус «А» – ремонт аудиторій №№ 209; 214; 217; 218; 310; 311; 348; 443; 439; 

522; 535; 538; 540; 544; 523. 

 корпус «Б» – ремонт аудиторій №№ 103; 106; 201; 215; 206а; 206; 309; 303; 304; 

405; 412; пункт громадського харчування (кафетерій «Молочний»). 

 корпус « Г » – №№ 401; 402; 403; 404; 408; санвузли. 

 корпус «Е» – №№ 02; 03; 400; 401; 400 а; 402; 5 поверх готелю. 

 корпус «В» – №№ 201; 202; дах. 

 корпус «Ж» – №№ 205; 206; 810; 811; покрівля. 

 корпус «З» – ремонт всіх місць громадського харчування. 

 ремонт навчальної лабораторії технології питної води. 

Загальна сума використана на ремонти складає – 8 779, 3 тис. грн. 

 

10. Заходи до запобігання проявам корупційних правопорушень в 

університеті 

В Національному університеті харчових технологій був забезпечений якісний 

добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх 

об’єктивну атестацію та оцінку виконання покладених на них обов’язків і завдань 

щодо запобігання корупції. 

Неухильно забезпечували попередження осіб, які претендують на заняття 

посад науково-педагогічних, наукових , педагогічних та інших працівників вищих 

навчальних закладів про спеціальні обмеження встановлені ЗУ «Про вищу 

освіту», ЗУ «По запобігання корупції». 

При прийомі на роботу інформували працівників про необхідність 

неухильного дотримання антикорупційного законодавства України та 

недопустимість вчинення корупційних діянь. 



 
 

95 

Здійснювали контроль за дотриманням вимог законодавства щодо 

врегулювання конфлікту інтересів (повідомляти про наявність реального чи 

потенційного конфлікту інтересів безпосереднього керівника, не вчиняти дій та не 

приймати рішень в умовах реального конфлікту інтересів, усувати обставини які 

можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів). 

Забезпечували контроль на кафедрах Національного університету харчових 

технологій за успішністю студентів з навчальних дисциплін; посилили роботу 

викладачів зі студентами під час виконання контрольних робіт, заліків та 

екзаменаційних сесій. 

Виносили питання із запобігання та протидії корупції на засіданнях 

ректорату, Вченої ради НУХТ, Вчених рад факультетів, педагогічних рад 

коледжів (структурних підрозділів). 

Надавали структурним підрозділам Національного університету харчових 

технологій методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог та 

змін антикорупційного законодавства. 

Проводили зі співробітниками університету та зі структурними підрозділами 

роз’яснювальну роботу із питань запобігання , виявлення і протидії корупції на 

теми: 

- визначення термінів згідно ЗУ «По запобігання корупції»; 

- конфлікт інтересів (класифікація, сутність понять, запобігання та 

врегулювання, відповідальність за порушення вимог щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів); 

- «посадові особи», «службові особи», які займають відповідальне та 

особливо відповідальне становище та які посади належать до посад з високим та 

підвищеним рівнем корупційних ризиків; 

- фінансовий контроль; 

- відповідальність за корупційні або пов’язані з корупцією 

правопорушення та усунення їх наслідків. 

Попереджали що, у разі виникнення конфлікту інтересів (реального чи 

потенційного) або за наявності підстав, за яких він може виникнути та діяти у 
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порядку, встановленому у розділі 5 Закону України «Про запобігання корупції»  

від 14.10.2014 № 1700 законодавстві. 

Надавали допомогу в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і 

зобов’язання фінансового характеру за 2015 рік. 

На виконання ч. 1 , ч. 9 ст. 12 Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції» від 7 квітня 2011 року № 3206, п. 2 розділу ХІІІ «Прикінцеві 

положення» Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 2014 року 

та роз’ясненням Міністерства освіти і науки з питань щодо подання суб’єктами 

декларування декларацій про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового 

характеру було прийнято, перевірено та відправлено копії декларацій посадових 

осіб Національного університету харчових технологій за 2015 рік до центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику. 

 

11. Розвиток студентського спорту в університеті 

В університеті працює навчальний корпус фізичного виховання. Студенти 

мають можливість відвідувати безкоштовні секції та індивідуально займатися 

любим видом спорту. 

У спортивному комплексі університету діють спортивні зали: міні-

футбольна, баскетбольно-волейбольна, аеробіки, тренажерна, настільного тенісу, 

боксерський ринг та плавальний басейн. Також є навчальні кімнати та актова зала.  

Згідно плану роботи на 2016 рік було заплановано проведення змагання з 

семи видів спорту, а саме Кубок першокурсника, спартакіада НУХТ, Кубок 

Ректора НУХТ з футзалу. 

Кубок першокурсника проводився протягом жовтня. Проводився з 

наступних видів спорту: футзал (82 чол.), баскетбол (51 чол.),  волейбол (59 чол.), 

настільний теніс (21 чол.). 

Кубок Ректора НУХТ з футзалу проводився протягом листопада між 7 

факультетами та інститутами. Загальна кількість учасників 84 студента. 

Згідно програми Спартакіади НУХТ проводилось: 

- плавання особиста першість в листопаді, загальна кількість учасників   

21 чоловік; 
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- баскетбол в листопаді, загальна кількість учасників 60 чоловік; 

- настільний теніс (чоловіки) 21 учасник; 

- настільний теніс (жінки) 18 учасників; 

Кафедрою фізичного виховання у 2016 році були проведені наступні 

змагання: 
 

Кубок першокурсника: 

 баскетболу кількість студентів – 72;  

 настільного тенісу кількість студентів – 30; 

 з футзалу кількість студентів – 104;  

 з волейболу кількість студентів – 72. 

Всього прийняли участь – 278 першокурсників. 

 

У рамках Спартакіади НУХТ було проведено змагання:  

 шахи (чоловіки), кількість студентів – 38; 

 шахи (жінки), кількість студентів – 29; 

 шашки (жінки), кількість студентів – 36; 

 шашки (чоловіки), кількість студентів – 38; 

 волейбол (жінки), кількість студентів – 62; 

 волейбол (чоловіки), кількість студентів – 77; 

  футзал (Кубок Ректора), кількість студентів – 115; 

 баскетбол 3х3 (жінки), кількість студентів – 24;  

 баскетбол (чоловіки),  кількість студентів – 77;  

 настільний теніс (жінки), кількість студентів – 39;  

 настільний теніс (чоловіки), кількість студентів – 40;   

Всього прийняли участь – 575 студентів.  

Загальна кількість студентів, що прийняли участь у змаганнях - 853 студента. 
 

Крім того було проведено: 

 кубок факультету БТЦВ з футзалу; 

 кубок декана енергетичного факультету з футзалу; 

 кубок технолога з футзалу; 
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 кубок з футзалу серед збірних команд органів студентського 

самоврядування; 
 

Участь студентів НУХТ в змаганнях різного рівня: 

футбол:  

 Ліга Динамо, 

 Чемпіонат України серед студентів з футболу у програмі ХІІ літньої 

універсіади України – ІІІ місце;  

футзал (чоловіки):  

 Перші Всеукраїнські студентські ігри з футзалу – І місце; 

 Чемпіонат м. Києва серед студентів – ІІ місце; 

 Першість м. Києва серед студентів (перша ліга НУХТ-2) – ІІ місце; 

 Кубок м. Києва ІІ – місце; 

 Чемпіонат голосіївського району – І місце; 

 Чемпіонат України – V місце; 

футзал (жінки): 

 Чемпіонат м. Києва серед студентів – І місце. 

бокс: 

 Чемпіонат м. Києва (чоловіки) – І місце (Карпеко Ярослав (ІМтаПТ) 

75кг) та ІІІ місце (Єременко Євген (ІМтаПТ) 64кг);  

 матчева зустріч Київ-Луцьк – ІІ місце(Єременко Євген (ІМтаПТ) 64кг);   

 турнір в м. Біла Церква ім. Косякова – ІІ місце, Шумський (81кг) та           

ІІІ місце), відбір на чемпіонат України – ІІІ місце, (Єременко Євген          

(ІМтаПТ) 64кг); 

 Чемпіонат м. Києва серед 97-98р – ІІІ місце, (Єременко Євген     

(ІМтаПТ) 64кг);   

 Чемпіонат м. Києва серед 98-99р – ІІІ місце, (Бражко Олексій        

(БКВЕ) 57 кг) ; 

 турнір в м. Чернігові – ІІІ місце, (Єременко Євген (ІМтаПТ) 64 кг);   
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 щорічний турнір на призи міського управління м. Бровари – І місце 

(Бражко Олексій (БКВЕ) 57 кг); 

 Чемпіонат м. Києва серед студентів (чоловіки) – ІІ місце                

(Шитий Олександр (ЕН) 81кг та ІІІ місце (Єременко Євген (ІМтаПТ) 64 кг) ; 

черлідінг:  

 перші всеукраїнські студентські ігри;  

 спортивне свято Голосіївського району; 

 фінальні змагання чемпіонату України серед студентів з футболу в 

програмі ХІІ літньої Універсіади України;  

настільний теніс: 

 Чемпіонат Голосіївського району – І місце (2+1);  

 Чемпіонат м. Києва ІV – місце (3+2); 

баскетбол: 

 Чемпіонат Голосіївського району серед жінок 3*3 – ІІ місце;  

 Чемпіонат СПА; 

 Чемпіонат м.Києва з баскетболу 3х3 (чоловіки) НУХТ-1; 

 Чемпіонат м.Києва з баскетболу 3х3 (чоловіки) НУХТ-2 - ІV місце; 

волейбол: 

 Чемпіонат Голосіївського району (жінки) – ІІ місце;  

 Чемпіонат Голосіївського району (чоловіки) – ІІІ місце;  

 Турнір з волейболу в м. Обухів (жінки) – І місце; 

 Чемпіонат м. Києва (чоловіки) – VІ  місце; 

 Чемпіонат м. Києва (жінки) – V місце; 

шахи: 

 Перші всеукраїнські студентські ігри – ІІІ  місце; 

 Чемпіонат голосіївського району; 

 Чемпіонат м. Києва; 

важка атлетика: 

 Чемпіонат України серед студентів м. Хмельницький – ІІІ місце 

(Кукарцев Ілля) ; 
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 Чемпіонат України серед студентів м. Хмельницький – ІХ місце 

(Плешков Максим) ; 

На базі Національного університету харчових технологій функціонує 

навчальний корпус фізичного виховання НУХТ в якому базується кафедра 

фізичного виховання. У розпорядженні кафедри дві великі зали 

(волейбол/баскетбол, футзал), зал для боксу, зал для аеробіки, зал з настільного 

тенісу, зал для групових занять, тренажерна зала, басейн. 

 

Діяльність спортивно-оздоровчого табору «Буревісник» 

Після проведення великих робіт по ремонту в житлових будинках та 

благоустрою території табору ми отримали в Обухівському управлінні 

Держсанепідемслужби у Київській області Паспорт бази відпочинку та відновили 

роботу. 

В літній період 2016 року було організовано два заїзди по 12 днів для 

відпочинку, з триразовим харчуванням студентів, викладачів та співробітників. 

В перший заїзд (з 04.07.2016 по 15.07.2016 р.) відпочивало 24 особи              

(1 студент, 2 пенсіонери які раніше працювали в університеті та 21 викладач). 

В другий заїзд (з 18.07.2016 по 29.07.2016 р.) відпочивало 45 осіб (1 студент 

та 44 викладача). 

Відпочинок був організований на високому рівні без зауважень. 

На початку року університет планує роботи, які потрібно провести весною 

2017 року та організувати відпочинок у спортивно-оздоровчому таборі 

«Буревісник» в липні, серпні 2017 року. 
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Звіт ректора на загальних зборах колективу університету «Підсумки роботи 

колективу університету за 2015/2016 навчальний рік та завдання на 2016/2017 

навчальний рік і перспективу» відбувся на загальних зборах колективу 

університету 30 серпня 2016 року. 

На Конференції трудового колективу Національного університету харчових 

технологій 20 грудня 2016 року (протокол № 2) підведені підсумки діяльності 

Національного університету харчових технологій за 2016 рік, затверджено звіт 

ректора університету про виконання умов контракту № ІІ-47 від 06 квітня 2015 

року з Міністерством освіти і науки України. 

 

 

 

 Ректор        А. І. Українець 

 


