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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 2018 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 три навчально-наукові інститути, 

три факультети, шість 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, машщинобудівного та 

енергетичного комплексів. Всі структурні підрозділи включені до єдиної 

ліцензії: 
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Коледж ресторанного господарства НУХТ; 

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”; 

Львівська філія НУХТ; 

Кам’янець-Подільська філія НУХТ; 

Полтавська філія НУХТ; 

філія НУХТ у м. Львові; 

Сумська філія НУХТ; 

Смілянська філія НУХТ. 

За новим Переліком університет здійснює підготовку фахівців з 11 

галузей знань та 22 спеціальностей. 

За звітний період акредитовано та ліцензовано за освітньо-

кваліфікаційними рівнями молодшого спеціаліста, освітніми ступенями 

бакалавра та магістра ряд напрямів та освітніх програм. 

Протягом 2018 року у зв’язку з закінченням терміну дії сертифікату 

акредитацію пройшли наступні спеціальності: 

Для Вінницького коледжу НУХТ: 

- 5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем 

автоматизації технологічного виробництва 
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- 5.05060104 Експлуатація теплотехнічного і тепло технологічного 

устаткування систем теплопостачання 

- 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування 

підприємств і цивільних споруд 

- 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 

Для Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисловості 

НУХТ: 

- 5.03050401 Економіка підприємства 

- 5.03050801 Фінанси і кредит 

Первинна акредитація напрямів підготовки та спеціальностей 

проведена: 

Для Вінницького коледжу НУХТ: 

- 5.05090302 Технічне обслуговування і ремонт апаратури зв’язку 

та оргтехніки 

Для Львівського державного коледжу харчової та переробної 

промисловості 

- 5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів 

Проведено акредитацію освітньої програми у Національному 

університеті харчових технологій для спеціальностей, ліцензованих у 2016 

році: 

- 056 (292) Міжнародні економічні відносини (Освітня програма 

«Міжнародна економіка»). 

На виконання наказу МОН №253 від 19.03.2018 р. «Про акредитацію 

освітніх програм» проведено наступну роботу з акредитації освітніх програм 

рівня вищої освіти «магістр»: 

1) Завершено роботу виїзних акредитаційних комісій та передано на 

розгляд Акредитаційній Комісії України:  

- 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

(Освітня програма «Комп’ютерні технології та програмування в 

автоматизованих системах управління») 
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- 162 Біотехнології та біоінженерія (Освітні програми 

«Промислова біотехнологія», «Фармацевтична біотехнологія») 

- 061 Журналістика (Освітня програма «Реклама та зв’язки з 

громадськістю) 

- 101 Екологія (Освітня програма «Екологія та охорона 

навколишнього середовища) 

- 183 Технології захисту навколишнього середовища (Освітня 

програма «Екологічний контроль та аудит») 

- 075 Маркетинг (Освітня програма «Маркетинг»). 

2) МОН розглянуто матеріали акредитаційних справ, поданих 

протягом листопада-грудня 2018 року та призначено роботу виїзних 

експертних комісії протягом січня 2019 року: 

- 151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 

(Освітня програма «Інтелектуальні комп’ютерні системи керування») 

- 241 Готельно-ресторанна справа (Освітня програма «Готельна і 

ресторанна справа») 

- 242 Туризм (Освітня програма «Туризмознавство») 

- 161 Хімічні технології та інженерія (Освітня програма «Хімічні 

технології харчових добавок та косметичних засобів). 

3) Передано на розгляд до МОН матеріали акредитаційних справ: 

- 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Освітня 

програма «Управління персоналом та економіка праці») 

- 181 Харчові технології (Освітні програми: «Технології хліба, 

кондитерських, макаронних виробів та харчо концентратів», «Технології в 

ресторанному господарстві», «Технології аюрведичних харчових 

продуктів»). 

У сфері професійно-технічної освіти для відокремлених структурних 

підрозділів (Волинський коледж НУХТ) проведено ліцензування та отримано 

ліцензію на провадження освітньої діяльності двох професій: пекар та 

кондитер. 
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» розроблено, схвалено 

на засіданні Вченої ради та введено в дію наказом по університету 

«Положення про організацію освітнього процесу в Національному 

університеті харчових технологій».  
 

1.1. Організація навчального процесу відповідно до стандартів 

вищої освіти 

Графік освітнього процесу. Структура робочих навчальних планів. 

Графік освітнього процесу студентів денної форми навчання в 

університеті є єдиним для всіх освітніх програм, що є необхідним для 

формування загальних потоків для викладання дисциплін загальної 

підготовки. 

У структурі робочих навчальних планів для бакалаврів і магістрів 

набору 2016, 2017 і 2018 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 набору 2015 року, що впродовж 2018 р. продовжували 

навчання на 4 курсі, один кредит дорівнював 36 год., а загальна кількість 

годин за навчальний рік становила 2160 год. 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. 

Максимальна кількість навчальних дисциплін на кожному  курсі не 

перевищує 16-ти обсягом 3 і більше кредитів ЄКТС.  

Загальне тижневе аудиторне навантаження студента за робочим 

навчальним планом становить за освітнім рівнем бакалавра не більше 24 

годин; за освітнім рівнем магістра – не більше 18 годин. 

В планах першого курсу бакалаврату наборів 2016–2018 рр. на базі 

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

6



від 11.03.2015 р. передбачено не менше 12 кредитів дисципліни 

гуманітарного циклу. 

2018 рік в університеті розпочався 15 січня другим семестром 2017-2018 

навчального року тривалістю 20 навчальних тижнів. Теоретичне навчання 

завершилося підсумковим модульним контролем та екзаменаційною сесією.   
 

Використання в освітньому процесі технологій дистанційного навчання. 

Навчання студентів денної форми впродовж шести перших тижнів 

весняного семестру 2017-2018 н.р., а саме, з 15 січня по 23 лютого 2018 р., 

вже втретє проведено в університеті в дистанційній формі. У цей період 

відбулися заняття з усіх 1514 передбачених навчальними планами дисциплін. 

Кількість зареєстрованих у дистанційному навчанні викладачів становила 

774 осіб (у 2016 р. – 732, у 2017 р.  – 758 осіб), студентів – 5801 особу (у 

2016 р. – 6874, у 2017 р. – 6291 особу).  

Упродовж періоду дистанційного навчання студенти денної форми 

опрацьовували теоретичні матеріали, виконували та надсилали на перевірку 

контрольні завдання з усіх дисциплін. Найвищу активність у виконанні 

завдань продемонстрували студенти першого курсу. 

Порівняно з періодами дистанційного навчання студентів денної форми 

попередніх років удосконалено електронні навчальні курси дисциплін,  

розроблено нові відеоматеріали лабораторних робіт тощо. Якість подачі 

матеріалів зросла із дисциплін: Історія і культура України, Фінанси, гроші і 

кредит, Формування бізнес-моделі підприємства, Логістика, Економетрика, 

Food production general technologies, Econometrics, Історія реклами та PR, 

Практика PR-діяльності, Основи торговельного підприємництва, Стратегічне 

планування зовнішньо-економічної діяльності, Фізична та колоїдна хімія, 

Інжиніринг харчових виробництв, Основи комп’ютерного проектування, 

Практичний курс ділової англійської мови, Технології хліба, макаронних, 

кондитерських виробів та харчоконцентратів, Технологія молока та 

молочних продуктів, Основи охорони праці, Технологія жирів і 

жирозамінників, Зернознавство, Основи конструювання нових харчових 
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продуктів, Теорія автоматичного керування, Контролери та їх програмне 

забезпечення, Основи програмування та алгоритмічні мови, Філософія та ін. 

У 2017 році в університеті започатковано навчання студентів на 

заочній дистанційній формі за 18 освітніми програмами. Перший набір 

становив 287 студентів, з них 169 осіб було прийнято на перший скорочений 

курс.  Для забезпечення навчального процесу розроблено 390  електронних 

навчальних курсів, які виконувалися за підготовленою Науково-методичною 

радою з дистанційної освіти та електронних засобів навчання методичною 

інструкцією «Вимоги до структури та наповнення електронних навчальних 

курсів дисциплін». Усі курси перед розміщенням на платформу Moodle були 

прорецензовані фахівцями кафедри, закріпленої за дисципліною, а також 

випусковими кафедрами для відповідних освітніх програм. На допомогу 

студенту було розроблено Відео-помічник із детальним роз’ясненням 

порядку та особливостей навчання за заочною дистанційною формою. 

Відповідно до змін, зумовлених введенням у дію Закону України «Про 

освіту»  та опрацюванням власного досвіду провадження освітніх послуг за 

дистанційною формою, оновлено «Положення про дистанційне навчання в 

Національному університеті харчових технологій» (наказ № 169 від 

12.12.2017 р.). 

2018 рік показав перші результати навчання студентів на заочній 

дистанційній формі. Успішно завершили перший рік навчання 76 % 

студентів, 45  осіб (16%) незабаром ліквідували академзаборгованості та 24 

особи (8%) відраховано.  

Напрями подальшого розвитку технологій дистанційного навчання: 

для студентів денної форми: 

– організації самостійної роботи студентів;  

– проведення контрольних заходів; 

– удосконалення електронних навчальних курсів дисциплін. 

для студентів заочної дистанційної форми навчання: 

– удосконалення електронних навчальних курсів дисциплін; 

8



– розроблення електронних навчальних курсів дисциплін на подальші 

роки навчання. 

Впродовж 2018 року пройшли підвищення кваліфікації за програмою 

«Викладачі-тьютори (організатори) дистанційного навчання ВНЗ ІІІ–ІV 

рівнів акредитації» ще 4 викладачі університету (разом за 2015-2018 рр. 

підготовлено 133 викладачі-тьютори).  
 

Організація вільного вибору дисциплін студентами університету. 

Вибіркова частина освітніх програм, створених для підготовки фахівців, 

починаючи з набору 2015р., становить не менше 25% від загальної кількості 

кредитів ЄКТС, передбачених для кожного рівня вищої освіти, а саме – для 

бакалаврського рівня – не менше 60 кредитів, 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 студентів університету 

формується за їх вибором.  

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 на початку кожного навчального 

року здійснюється вільний вибір дисциплін студентами із заздалегідь 

підготовленого списку (Каталогу) дисциплін, запропонованих кафедрами 

університету, або із спеціалізованих (профільованих) блоків дисциплін. Для 

ознайомлення студентів зі змістом дисциплін Каталогу, винесених на вільний 

вибір, проводяться презентації таких курсів в актовій залі університету 

провідними науково-педагогічними працівниками кафедр, інформація про 

зміст дисциплін та передбачуваного викладача розміщується на веб-сайті 

університету.  

У 2017/2018 навчальному році вибір дисциплін із Каталогу дисциплін 

за вибором здійснювали студенти першого та другого курсів  факультету 
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АКС та навчально-наукового інституту харчових технологій. Процедуру 

такого вибору дисциплін проведено через індивідуальні електронні кабінети 

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

Web), у перші два тижні 2018-2019 навчального року. 

Студентам першого курсу було запропоновано на вибір 21 дисципліну (у 

2017 році – 11 дисциплін), але після процедури вибору академічні групи було 

сформовано лише з 9 дисциплін: Культура професійного мовлення, Ринкова 

економіка,  Сучасна європейська культура і глобалізація, Фізична культура і спорт, 

Екологія,  Інформаційні системи в технологічних процесах харчових виробництв, 

Матеріалознавство, Англійська мова, Етика ділового спілкування. 

Студентам другого курсу було запропоновано на вибір 12 дисциплін, але 

після процедури вибору академічні групи було сформовано лише з 10 

дисциплін: Екологія, Матеріалознавство, Основи пакувальної справи, Основи 

сенсорного аналізу харчових продуктів, Сенсорний аналіз, Токсикологія 

харчових продуктів, Фізичні методи оцінки якості харчових продуктів, Основи 

самореалізації особистості, Психологія взаємовідносин,  Психологія керівника 

харчової промисловості. 

Інші студенти університету здійснювали вибір дисциплін із 

спеціалізованих (профільованих) блоків дисциплін відповідно до 

«Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 

навчальних дисциплін». 
 

Організація вивчення іноземних мов. 

Заняття з іноземної мови у розкладі для студентів кожної спеціальності 

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. 

Організовано факультативне вивчення студентами університету 

іноземних мов (англійської, німецької, французької) у поза навчальний час. 

За сприяння ректорату університету викладачі кафедри ділової 

іноземної мови та міжнародної комунікації і кафедри іноземних мов 
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професійного спрямування у 2018 р. успішно пройшли тестування у 

спеціалізованих міжнародних центрах та отримали сертифікати про знання 

англійської мови на рівні В2 і вище. 

З метою розвитку вже набутих навичок спілкування англійською 

мовою в освітньому та науковому просторі в університеті організовано для 

усіх бажаючих клуб спілкування англійською мовою Еnglish speaking club. 

Студенти і викладачі університету мають змогу щомісячно спілкуватися з 

носіями мови –  американськими бізнесменами Стюартом Снаггсом і 

Томасом Стівенсоном. На засідання клубу у березні 2018 р. було також 

запрошено 12 студентів із штату Арізона (США). 

Поряд з вивченням дисциплін освітніх програм державною мовою в 

університеті сформовано академічні групи та організовано навчання 

англійською мовою студентів за спеціальностями «Економіка підприємств», 

«Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування», «Готельно-

ресторанна справа», «Туризм», «Міжнародна економіка». 
 

Розвиток індивідуалізації та диференціації навчання. 

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. 
 

Оновлення комп’ютерної бази. 

З метою оновлення та модернізація комп’ютерного парку університету, 

модернізації комп’ютерної мережі для збільшення пропускної здатності у 

2018 році придбано та розподілено 245 комп′ютерів, 35 

багатофункціональних пристроїв і принтерів, 4 сканери, 17 мультимедійних 

проекторів, 10 екранів, 24 сучасні монітори, ліцензійне програмне 
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забезпечення − на загальну суму близько 3,5 млн гривень. 

Підтримуються такі Wi-Fі зони для користування Інтернетом, як хол 

корпусу А, Студентський клуб, Молочне кафе, бібліотека, корпус В. 
 

Підвищення якості професійної підготовки фахівців. 

У 2018 р. в університеті організовано 30 виступів запрошених 

професорів, виробничників та інших професіоналів. Такі «гостьові» лекції, 

тренінги, майстер-класи, семінари сприяють посиленню зв’язків викладачів і 

студентів з провідними науковими і виробничими організаціями України та 

світу. Так, впродовж 2018 р. перед студентами НУХТ виступили: 

Березень 

1. Володимир Єманов,  шеф-кухар спеціалізованого ресторану 

«КазаНДиваН»;  

2. Хавк Кху, проректор з міжнародної роботи, РексГао, начальник 

міжнародного відділу Чунцінського університету (КНР); 

3. Володимир Дуда, заступник Голови казначейської служби України; 

4. Тетяна Лоза, кондитер ресторану міжнародної мережі «Hilton Kyiv»;  

5. Ольга Деміденко, ректор Інституту підготовки фахівців Національного 

органу стандартизації УкрНДНЦ; 

6. Томас Стівенс, фахівець у сфері економіки та обліку (USA); 

7. Анна Василенко, управляюча спеціалізованого ресторану «Япошка», м. 

Харків; 

Квітень 

8. Ілля Грушевський, топ-бариста кафе «MarryCook»; 

9. Ольга Запорожець, зав. кафедри аналітичної хімії Київського 

національного університету ім. Т. Шевченка; 

10. Юлія Кескін, HR BusinessPartner у сервісній компанії Ezetech; 

11. Катерина Толстікова, лікар-дієтолог, спеціаліст зі здорового харчування 

клініки «Добробут»; 

12.Стюарт Снаггс, експерт у застосуванні мотиваційних та корекційних 

стратегій (США); 
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Травень 

13. Джанні Тота, VIP-шеф ресторану «Fabius» (Італія); 

14. Вачаспати Кульвант, віце-президент університету Патанжалі (м. 

Харідвар, Індія); 

15. Євгеній Сеган, бренд-амбасадор ТОВ «Торговий дім «ІНКЕРМАН»;   

16. Євген Клопотенко, переможець програми «Мастер-шеф»; 

Вересень 

17. Катерина Лєбєдєва, головний спеціаліст відділу державного екологічного 

нагляду поводження з відходами та небезпечними хімічними речовинами  

Департаменту державного екологічного нагляду Державній екологічній 

інспекції України; 18. Ірина Магалецька, керівник відділу навчання «Reikartz 

Hotel Group»;  

19. Тетяна Шалунова, провідний спеціаліст ТОВ «Тропікана тревел»; 

Жовтень 

20. Олександр Червінський,  Scrum Master у продовольчій IT-компанії 

«Hubber»; 

21. Олег Гальченко, керівник відділу POS-систем компанії «Expert Solution»; 

22. Олена Рудік, старший фахівець холдингу «Миронівський хлібопродукт»; 

23. Артем Слободянюк, начальник відділу промислової мікробіології ТОВ 

«УКРБІО»,  офіційного дистриб’ютору компанії «bioMérieux» (Франція); 

Листопад 

24. Володимир Єманов, шеф-кухар спеціалізованого ресторану «КазаН 

ДиваН»; 

25. Андрій Магалецький, менеджер мережі сімейних ресторанів «Pesto Cafe»;  

26. Тетяна Лоза, кондитер ресторану сучасної європейської кухні «The Park 

Kitchen» готелю міжнародної мережі «Hilton Kyiv»;  

27. Євген Клопотенко, шеф-кухар, кулінарний експерт телевізійних програм 

«Все буде добре», «Все буде смачно» і «Сніданок з 1+1»; 

Грудень 

28. Тарас Парандій, власник крафтової компанії з виробництва копчених 
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м’ясних продуктів «Димне м'ясо від Тараса», засновник Асоціації крафтових 

виробників; 

29. Сатору Кавасакі, професор Університету Хоккайдо (Японія); 

30. Христина Чалишкан, директор  компанії IATI, лідера у сфері ефективних 

рішень з системних туристичних інтеграцій.  
 

Запровадження елементів дуальної форми здобуття освіти. 

Відповідно до Закону України «Про освіту», який ввів нову форму 

освіти – дуальну, університет робить перші спроби з організації такої форми 

навчання, тобто поєднання навчання студента на денній формі зі 

стажуванням на підприємстві, на якому студент хотів би в подальшому 

працювати, на умовах, викладених у тристоронньому договорі 

«Університет−Студент−Підприємство». 

Години між теоретичною (Університет) та практичною (Підприємство) 

складовими індивідуального навчального плану студента розподіляються по-

різному залежно від особливостей освітньої програми і місця розташування 

підприємства. Це може бути: 

 форма поділеного тижня: кілька днів протягом тижня в 

Університеті, інша частина тижня – на підприємстві (якщо підприємство у 

Києві);  

якщо підприємство розташовано далеко від Києва, можливі такі форми: 

 блочна форма: години розподіляються між Університетом та 

підприємством за блоками тривалістю два тижні, місяць, семестр тощо; 

 змішана форма з використанням технологій дистанційного навчання 

та очного семестрового контролю.  

 У 2018 році  в університеті запустилися два пілотних проекти з 

дуальної форми навчання.  

Перший проект – з Тернопільським м’ясокомбінатом, на якому 

проходять стажування та навчання шість студентів, майбутніх магістрів з 

технології зберігання, консервування та переробки м’яса. Індивідуальні 

навчальні плани студентів складено за блочною формою. 
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Другий проект – з корпорацією «Оболонь», договір з якими підписали 

шість студентів-здобувачів освітнього ступеня магістр, що навчаються за 

такими освітніми програмами: Технології питної води та водопідготовки 

харчових виробництв, Технології продуктів бродіння і виноробства, 

Технології зберігання і переробки зерна (два студенти), Технологічна 

експертиза та безпека харчової продукції, Інжинірінг харчових виробництв. 

Освітній процес для цих студентів організовано за формою поділеного 

тижня. 

 Дуальна форма навчання може сприяти налагодженню ефективної 

співпраці університету з роботодавцями, але наскільки широко вона буде 

застосована в університеті, покаже час. 
 

Організація сертифікатних навчальних програм. 

З 2016 року в університеті з метою підсилення професійних знань та 

практичних навичок студентів запроваджено нову освітню послугу – 

короткотривалі (10 тижнів) сертифікатні програми, що діють відповідно до 

«Положення про сертифікатні програми Національного університету 

харчових технологій».  

Впродовж 2018 року в університеті працювало 7 сертифікатних 

програм –  4 у весняному семестрі і 3 –  в осінньому. Це програми: «Професія 

сомельє», «Технології у готельно-ресторанному бізнесі» (два набори), 

«Монтаж трубопроводів хладонових холодильних установок»,  

«Косметологія», «Впровадження систем управління якістю та безпечністю на 

харчових підприємствах», «Основи 3D-моделювання інженерних мереж». 

У цілому впродовж року сертифікати отримали 94 особи , з них 4 – 

співробітники інших організацій.  
 

Удосконалення управління вищим навчальним закладом. 

З урахуванням змін, введених Законами України «Про вищу освіту», 

«Про освіту», у 2018 році  в університеті оновлено: 

 «Положення про організацію освітнього процесу в НУХТ» (наказ 

№ 101 від 30.08.2018 р.),  
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 «Положення про планування та облік роботи науково-

педагогічних працівників Національного університету харчових технологій» 

(наказ № 99 від 28.08.2018 р.). 

У 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 2018 р.: 

 створено електронну базу навчальних планів (896 навчальних 

планів для денної та заочної форм навчання), що дало змогу формувати 

робочі навчальні плани у повній відповідності до навчальних планів;  

 проведено комплекс робіт з налаштування автоматизованого 

розподілу педагогічного навантаження на кафедрах університету, проведено 

розподіл педагогічного навантаження на 2018-2019 навчальний рік між 

науково-педагогічними працівниками університету, надано доступ 

викладачам та можливість роботи  як на робочих місцях так і на домашніх 

персональних комп’ютерах;  

 завершено створення спільної бази даних пов’язаних між собою 

модулів «Навчальний план», «Навчальний процес», «Розклад», ПС 

«Кафедра»;  

 в автоматизованому режимі здійснено складання розкладу занять на 

навчальні семестри 2017-2018 і 2018-2019 н.р., який одразу ж потрапляє в 

мережу Інтернет та в особисті кабінети студентів і викладачів; 

  створено мобільний додаток «Розклад НУХТ» для операційної 

системи Android;   

 створено та активно використовується електронний журнал успішності 

студента; 

16



 створено та активно використовується електронний кабінет викладача, 

який включає роботу з академічними групами та журналами успішності 

студентів. Складовою електронного кабінету  також є розроблений та 

впроваджений «Індивідуальний  план роботи викладача»; 

 завершено створення бази даних модуля «Студент» для 

автоматичного генерування  додатків до диплому та академічних довідок 

успішності». Для цього до бази внесено дані всіх студентів денної форми 

навчання, сформовано особові картки студентів, структуровано дисципліни 

та внесено результати успішності за попередні роки студентів 2-4 курсів 

бакалаврів та 2 курсу магістрів;  

 розпочато роботу зі створення електронної бази навчальних і 

робочих навчальних програм та її адаптування з програмним модулем 

«Навчальний план»; 

 розпочато роботу з визначення індивідуального рейтингу викладача 

на основі опрацювання його електронного звіту про виконання 

індивідуального плану роботи за поточний навчальний рік. 
 

Організація та здійснення контролю за навчальною дисципліною та 

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. 

Наказом по університету у листопаді 2018 р. оновлено склад комісії 

ректорського контролю, затверджено план роботи комісії на 2018-2019 н.р. і 

програму перевірок. 

Закон України «Про освіту» системно регулює питання якості освіти та 

якості освітньої діяльності в Україні. Відповідно до статті 42 Закону  однією 

з основних складових системи забезпечення якості освіти є система 
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забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в закладі освіти (внутрішня 

система забезпечення якості освіти, яка має включати: стратегію (політику) 

та процедури забезпечення якості освіти; систему та механізми забезпечення 

академічної доброчесності; оприлюднені критерії, правила і процедури 

оцінювання здобувачів освіти; оприлюднені критерії, правила і процедури 

оцінювання науково-педагогічної діяльності науково-педагогічних 

працівників; оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання 

управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти; забезпечення 

наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, в тому 

числі для самостійної роботи здобувачів освіти; забезпечення наявності 

інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти; інші 

процедури та заходи, що визначаються спеціальними законами або 

документами університету. 

В університеті розроблено та введено у дію «Опис внутрішньої системи 

забезпечення якості освітньої діяльності у Національному університеті 

харчових технологій» як внутрішню університетську програму забезпечення 

якості освіти та освітньої діяльності в НУХТ, спрямовану на підтримку 

системи цінностей, традицій, норм як окремих академічних підрозділів, так і  

університету в цілому.  

З метою реалізації положень «Внутрішньої системи забезпечення 

якості освітньої діяльності у Національному університеті харчових 

технологій»  у 2018 р.: 

 підготовлено нову редакцію «Опису внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності у Національному університеті 

харчових технологій» з урахуванням вимог Закону України «Про освіту» та 

практичного досвіду реалізації положень Системи структурними підрозділами 

університету. 

 розпочато  розроблення положень, необхідних для реалізації 

внутрішньої системи забезпечення якості світи та освітньої діяльності 

університету; 
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 визначено порядок проведення самоаналізу на рівні освітніх програм 

або структурних підрозділів (кафедра,  факультет, університет) з метою 

ідентифікації помилок і проблем, виявлення ключових чинників процесів, 

знаходження оптимальних способів виправлення ситуації;   

 сформовано групу розробників анкет для проведення загальних і 

тематичних соціологічних опитувань як інструменту зворотного зв’язку 

керівництва університету зі студентами, науково-педагогічними працівниками, 

навчально-допоміжним та адміністративно-господарським персоналом; 

проведено тематичні on-line опитування студентів (загальна кількість 

респондентів – 4880) «Якість харчування в університеті», «Формування 

розкладу занять», «Психологічна підтримка студентів», «Постав оцінку 

викладачу за 100-бальною системою», «Труднощі навчального процесу», 

«Атмосфера в групі», «Заняття у спорткомплексі університету», «Умови 

проживання у гуртожитку»; 

 організовано контроль через електронні журнали успішності 

прозорості процесу оцінювання досягнень студентів у балах кожним 

викладачем кафедри;  

 організовано приймання іспитів не одним викладачем, а комісією (не 

менше двох викладачів) з метою підвищення об’єктивності оцінювання знань 

студентів 

 створено електронну базу даних із дипломних проектів і робіт 

випускників університету останніх років з метою подальшого використання у 

програмі виявлення плагіату «Unplag»; 

 розроблено програму і проведено моніторинг проблем адаптації 

студентів перших курсів, організаційного забезпечення, взаємодії з 

викладацькім складом та адміністрацією, організації самостійної роботи, 

задоволення соціально-побутових потреб. 
 

Підвищення ефективності виховного процесу.  

Виховна робота 2018 році проводилась згідно «Концепції виховання 

студентів у Національному університеті харчових технологій» відповідно до 
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плану виховної роботи університету, інститутів/факультетів на поточний 

навчальний рік, наказів та розпоряджень Голосіївської районної у м. Києві 

адміністрації, КМДА та МОН України.  

Виховний процес в університеті координує рада з виховної роботи, яку 

очолює проректор з науково-педагогічної та виховної роботи.  Організацію 

та проведення виховного процесу забезпечують також 179 кураторів 

академічних груп 1-3 курсів, кафедра гуманітарних дисциплін, студентський 

центр патріотичного виховання та культурного розвитку, дирекція 

студмістечка, студентське самоврядування, професорсько-викладацький 

склад під час проведення навчальних занять.  

Настановні та моніторингові заходи -  впродовж 2018 навчального року 

проведено: 

- збори деканів факультетів/директорів інститутів зі студентами 

першого курсу щодо роз’яснень Правил внутрішнього розпорядку в 

університеті, культури навчання та етики, правил проживання у гуртожитках 

(вересень 2018р.); 

- наставниками академічних груп проведено бесіди у групах для 

здорового способу життя та культури харчування, а також шкідливості 

алкоголю та тютюну на здоров’я; 

- зустрічі наставників та молодших кураторів з першокурсниками щодо 

навчального процесу та поза навчального життя в університеті, виявлення їх 

творчих здібностей спрямування до участі у спортивних, культмасових, 

благодійних заходах; 

- кураторські години не рідше одного разу на два тижні для 

обговорення поточної успішності та проблем навчання та побуту; проведення 

бесід зі студентами, які систематично пропускають заняття та мають 

академічні заборгованості, інформування їх батьків; 

- в усіх академічних групах проведено бесіди «Організація 

дистанційного навчання в НУХТ», «Виконання вимог техногенної та 

пожежної безпеки та правил поведінки у надзвичайних ситуаціях», «Правила 
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дорожнього руху та безпеки пішоходів», «Про згубний вплив алкоголю, 

тютюну та наркотичних речовин», «Безпека під час зимових канікул», 

«Безпека під літніх канікул», «Правила користування залізничним 

транспортом»; 

- заслуховування наставників академічних груп щодо стану виховної 

роботи на засіданнях кафедр наприкінці навчальних семестрів (червень і 

грудень 2018 р.). 

Патріотичне виховання - проведено 22 загально університетські 

заходи, у т.ч.: за участі співробітників музею історії НУХТ і викладачів 

кафедри гуманітарних дисциплін організовано знайомство першокурсників з 

історією НУХТ(вересень-листопад 2018р.).;викладачами кафедри 

гуманітарних дисциплін впродовж 2018 року прочитано тематичні лекції та 

проведено зустрічі, присвячені Дню української писемності та мови, Дню 

пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу (26-27.02.2018 р.), 

Дню Гідності та Свободи (11.2018р.), вшануванню пам’яті жертв Голодомору 

з покладанням колосків і свічок до пам'ятників жертв тоталітарних репресій 

(та 05.2018р. та 26.11.2018р.), організовано заходи до Дня пам’яті та 

примирення (08.05.2018р.), вшанування роковин аварії на Чорнобильській 

атомній електростанції (25-26.04.2018р.) та Дня визволення Києва «Київ, 

якого ми не знали» (08.11.2018 р.), проведено міжнародний мовно-

літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Тараса 

Шевченка, організовано та проведено свято до «Дня захисника України» та 

«Дня українського козацтва» (11.10.2018р.), проведено щорічний конкурс-

фестиваль «День української пісні» (18.10.2018 р.), відзначено Дня 

вишиванки (17.05.2018р.), за волонтерської підтримки організовано 

традиційне привітання воїнів АТО з Великодніми святами (06.04.2018р.). 

Інтернаціональне виховання - проводилось під час роботи розмовного 

клубу англійської мови English Speaking Club, організованого кафедрою 

ділової іноземної мови та міжнародної комунікації, з носіями мови з США 

Річардом Керролом (RichardCarroll) – native Business and Conversational English 
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Tutor (13.10.2018р.) та спеціальним гостем Stuart Snuggs; тематичні заходи з 

магістрантом Universitéde Perpignan Via Domitia Габріелем Чінарро 

(19.10.2018р.); круглого столу на тему: «Великодні традиції у різних країнах 

світу» (12.04.2018 р.), проведенні заняття за участю Тома Стівенса, магістра 

економіки з Miami, США (13.04.2018р.), доктором соціальної психології 

Оксаною Маланчук зі США (08.05.2018 р.), проведенні факультативних курсів 

англійської мови для студентів університету. 

Вихованню у студентів лідерських та організаторських якостей, 

ораторського мистецтва сприяло проведення 10 тренінгів, лекцій, семінарів 

(тематичних зустрічей) з Владиславою Черновою, івентором компанії 

UfestGroup; з Юлією Кескін, HR Business partner сервісної компанії Ezetech, 

Едуардом Куніним, бізнесменом, фінансистом, засновником LONDON 

COFFEE, CFO «Isaac Pintosevich Systems» (16.04.2018р.), лекція заступника 

Голови Казначейської служби України, к.е.н Володимира Дуда (18.03.2018р.), 

тренінги з лідерства для студентів університету від «British Council» 

(11.2018р.), участь представників студради університету у ХІІІ Генеральній 

асамблеї ГО «Українська асоціація студентів» (17.05-21.05.2018р.), участь у 

Дні молодіжного самоврядування Голосіївської районної в м. Києві державної 

адміністрації (04.2018р.), участь у лютому 2018 р. п’яти  студентів ННІХТ у 

конкурсному відборі проекту «Вища політична школа: нові принципи 

лідерства» (за результатами відбору чотири студенти взяли участь у 

подальшому навчанні). 

Правове виховання - наставниками академічних груп першого курсу 

проведено ознайомлення студентів з Правилами внутрішнього розпорядку в 

університеті, до тижня права в НУХТ (9-12 грудня 2018р.), проведення 

лекцій «Права та свободи громадян – основоположні цінності європейської 

цивілізації» професором кафедри гуманітарних дисциплін Пилипенко О.Є. 

(26.11.2018 р.) та викладачами кафедри економіки і права, за ініціативи 

викладачів кафедри екології та збалансованого природокористування 

проведено зустріч з головою Української асоціації викладачів і дослідників 
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європейської інтеграції Іриною Сікорською на тему «Університетська освіта 

та міжнародна мобільність: для кого і для чого?» (13.04.2018р.). 

Трудове та професійне виховання - наставниками та викладачами 

організовано:  

- відвідування 45 спеціалізованих виставок, форумів, майстер-класів 

(міжнародна спеціалізована виставка обладнання та технологій для харчової 

промисловості, Sweets&Bakery Ukraine, LAB Comlex, Inprodmash 2018, 

Міжнародний форум товарів для дітей «BABYEXPO»; ПакЕкспо, Продекспо; 

ПродТехМаш, «FoReCH», ФОРУМ IFFIP 2018;, фестиваль «ART Аutumn 

Сontemporary», фестиваль гостинності HoReCa Show Lviv, захід «Ніч 

рекламожерів», щорічний фестиваль «Qutlook World Culture 

Festival»,«Екологія підприємства»), , ХI Міжнародна спеціалізована виставка 

еко-товарів «ECOExpo», міжнародний форуму Innovation Market, «Land Farm 

Ukraine»; презентації краудсорсингової Платформи міських інновацій, серія 

майстер-класів «Промосоціальних проектів», «StartUPClub», лекція та 

мійстер-клас від VIP-шеф Джанні Тота, майстер-клас в умовах 5-зіркового 

готелю міжнародної мережі «HiltonKyiv» (24.03.2018р.), майстер-клас від 

топового шеф-кухаря ресторану «КазаНДиваН» Володимира Єманова 

(20.03.2018р.), семінар від управляючої спеціалізованим рестораном мережі 

закладів ресторанного господарства м. Харків Анни Василенко (21.03.2018р., 

ГРТБ), Кавовий фестиваль «KyivCoffeeFestival». 

- відвідування підприємств галузі та організацій: фармацевтична фірма 

«Дарниця», Київський пивоварний завод «Carlsberg Ukraine», ПрАТ 

«Київський маргариновий завод», пивоварня Зіберта, ПрАТ «Миронівський 

хлібопродукт» ТМ «Наша ряба», Миронівський м’ясопереробний завод 

«Легко», «Кока-Кола», House Craft Beer «Lisopylka», ПАТ «Оболонь», ПрАТ 

«Житомирський маслозавод», ПрАТ «Атвайнері», АТ ВО «КОНТІ», ПАТ 

«АПК-Інвест», Україно-британська еко-ферму «Вілла Роз», ПАТ 

«Дубномолоко», ПАТ «Яготинський маслозавод», «Яготинське для дітей», 

Дарницька станція водопідготовки, ТОВ «Росяна», «Майстерні шоколаду», 
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ПАТ «Київхліб», «Мегамаркет», «Сільпо», METRO, бізнес-тур управлінців 

персоналом в Lifecell, експортно-імпортний банк Credit Agricol, офіс 

Державної Казначейської служби України, готель Vita Park Борисфен, 

рекламно-креативне агентство BBDO, «Fairmont Grand Hotel Kyiv», готель 

міжнародної мережі «Holiday Inn» та ін.); підприємства ПрАТ «Артвайнері», 

АТ "ВО "КОНТІ" та ПАТ «АПК-Інвест» (Донецька обл.), провідні молочні 

підприємства ПАТ «Житомирський маслозавод» торгівельної марки «Рудь» 

(м. Житомир), ТОВ «Люстдорф» (с. Іллінці Вінницької обл.). 

Екологічне виховання - організовано і проведено суботники на 

території студмістечка, збір використаних батарейок в деканатах/дирекціях 

та у гуртожитках, збір макулатури для подарунків та надання спонсорської 

допомоги дітям-сиротам, відзначення Всесвітнього дня охорони довкілля та 

участь у відзначенні свята «День землі» (26.03.18), участь у другому 

Київському екологічному забігу Kyiv No Waste Race за Україну без сміття 

(15.04.2018р.). 

Естетичне та культурне виховання в університеті здійснювалося за 

сприянням студентського центру патріотичного виховання та культурного 

розвитку, а також за участі викладачів кафедри гуманітарних дисциплін. 

Організовано та проведено: Посвяту у студенти, День першокурсника, 

Конкурс Української пісні, День Харчовика, Фестиваль “Дні 

факультетів/інститутів”, Гала-вечір до Нового року, урочистості з нагоди 

випуску магістрів, Кубок ректора КВН, (19.04.2018р.) Містер та Міс НУХТ 

(17.05.2018р.), Фестиваль Танцю "NUFT DANCE FEST“ (24.04.2018р.), брейн-

ринг серед студентів «Ерудит» (11.04.2018р.), тематичні зустрічі «Його 

величність «Етикет», «Відомі напої світу». Викладачами кафедри 

гуманітарних дисциплін організовано піші екскурсії до видатних історичних 

пам’яток та театрів м. Київ за тематикою «Культура та ідентичність 

українського народу». Проведено зустріч студентів «Як знайти мотивацію 

та створити власну історію успіху» із зірковими гостями: власником 

мережі ресторанів «НАША КАРТА», меценатом, шоуменом, телеведучим, 
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головним Ревізором країни Миколою Тищенко,  чемпіоном світу з брейк-

дансу, мотиваційним тренером, виконавцем ролі головного героя фільму 

«Сквот32» Олексієм Богачуком, кінопродюсером CEO «Garnet International 

Media Group», продюсером фільму «Сквот32» Андрієм Єрмаком, актрисою 

фільму «Сквот32» Сандрою Самбо.  

Наставники академічних груп впродовж навчального року 

організовували відвідування: Геологічного музею КНУ ім. Т. Шевченка, 

музею історичних коштовностей України, музею Т.Г. Шевченка, музею ВВВ, 

національного музею «Чорнобиль», Національного музею історії України, 

Національного культурно-мистецького та музичного комплексу 

«Мистецький Арсенал», музею мистецтв ім. Богдана і Варвари Ханенків, 

музею Лесі Українки, зоологічного музею КНУ ім. Т.Г. Шевченка, музею 

води, Національного будинку органної та камерної музики, театру на Подолі, 

Експериментального театру В. Горянського, театру російської драми ім. Лесі 

Українки, Національного драматичного театру ім. І. Франка, театру оперети, 

Української православної церкви Св. Миколая, молодого театру, Київського 

національного академічного театру оперети, виставки Івана Марчука 

«Музика на полотні», виставки «Українське. Своє. Особливе», фестивалю 

писанок, хокейного матчу команд професіональної хокейної ліги України, 

матч з футболу «Україна – Хорватія». Крім того, наставниками було 

організовано екскурсію до Львова, до м. Кам’янець-Подільського та м. 

Хотин, оглядові піші екскурсії культурних пам’яток м. Києва, зустрічі з 

учасниками АТО, Державного центру експертизи якості зерна,  волонтерами, 

громадськими діячами тощо. 

Благодійна та волонтерська діяльність - студрадою університету та 

ННІТІ разом із благодійним фондом "Від мрії до реальності" організовано 

збір речей та коштів для Прилуцької спеціалізованої школи інтернату для 

особливих дітей (квітень 2018 р.); ХІІ благодійна акція "Серце до серця" зі 

збору коштів на медичне обладнання дітям з вадами слуху (02.04-

22.04.2018р), спортивно-волонтерська участь у марафоні від «Нової пошти» 
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(22.04.2018р.), за сприяння волонтера Костянтина Скопи студрадою НУХТ і 

ННІХТ організовано випікання пасок, формування подарункових посилок та 

привітання Воїнів АТО з Великоднем 2018 р., організовано соціальну акцію 

«I help homeless animals», впродовж якої були зібрані та передані до притулку 

для тварин 30 кілограмів сухих кормів. 

Фізичне виховання здійснювалось переважно викладачами кафедри 

фізичного виховання. Проведено традиційні змагання на Кубок 

першокурсника, Кубок Ректора з футзалу, Кубок Ректора з баскетболу, Кубок 

Ректора з шахів, кубок співдружності, а також підготовки збірних команд 

університету до участі у всеукраїнських та міжнародних змаганнях.  

Перемоги студентів університету у студентських конкурсах. 

У січні 2018 р. 8 студентів університету, що перемогли у 

Всеукраїнському студентському конкурсі «Харчові технології 2018», 

організованому Благодійним Фондом Бориса Колеснікова, відвідали 

Міжнародну кондитерську виставку ISM 2018 у м. Кельн (Німеччина). У 

листопаді 2018 р. 11 студентів університету увійшли до складу переможців 

конкурсу «Харчові технології 2019». На них також чекає захоплива подорож 

на Всесвітню виставку ISM 2019 у м. Кельн (Німеччина) у січні 2019 р. 

Команда НУХТ з 5 студентів перемогла у Хакатоні агроінновацій 

Student Agritech Challenge, організованому для студентів агро- і технічних 

спеціальностей агрохолдингом «Миронівський хлібопродукт» спільно з 

Radar Tech і Agro Hub. Переможці отримали заохочувальну поїздку в один з 

інноваційних технологічних парків Ізраїлю.  

Студентка кафедри мехатроніки і пакувальної техніки Катерина Рівна 

під керівництвом доцента кафедри Людмили Кривопляс-Володіної виграла 

грант на участь у самміті «Women in Tech 2018»  у м. Варшава. 

Студент факультету готельно-ресторанного та туристичного бізнесу 

Олег Пригродський  здобув срібло і бронзу Міжнародного конкурсу 

ресторанних технологій «BestCookFest-2018», який проходив 4-6 жовтня 

2018 р. у Києві. 
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У грудні 2018 р. студентка факультету готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу Анастасія Бакун стала переможницею конкурсу 

«Кращий студент м. Києва», організованого ВМГО «Студентська 

республіка», Народно-демократичною лігою молоді за підтримки 

Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти та науки 

України.  
 

Організація служби психологічної підтримки студентів. 

У межах міжнародного проекту «Повага дією» та відповідно до наказу 

МОН від 22.05.2018  № 509 “Про затвердження Положення про психологічну 

службу у системі освіти України” з жовтня 2018 р. в університеті створена 

система психологічної підтримки студентів. Практичний психолог проводить 

психологічні дискусії, тренінги, тестування, індивідуальні психологічні 

консультації, співбесіди щодо актуальних проблем студентського життя. 

Систематично (1-й і 3-й четвер кожного місяця) проводяться засідання 

психологічного дискусійного клубу, що збирає студентів різних курсів з усіх 

факультетів і інститутів НУХТ. Студентів особливо зацікавили зустрічі на 

такі теми:  

 «Хто Я?»; «Як бути впевненим у собі? Подолання комплексів і 

стереотипів поведінки»;  

 «Суїцид. Ставлення до життя і смерті»;  

 «Нерозділене кохання. Мистецтво любити»;  

 «Емоції без фільтрів. Почуття під контролем»;  

 «Саморозвиток. Позитив і негатив»;  

 «НЛП- безпека особистості»; 

 «Психологія щастя». 

Студенти сприймають психологічний клуб як творчий майданчик для 

дружнього спілкування та прийняття себе як особистості. Тут усіх об’єднує 

спільна мета та панує атмосфера довіри і безпеки, що надає багато 

можливостей розвиватись і самовдосконалюватись. 
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Оцінювання ступеня адаптації студентів першого курсу. 

Практичним психологом університету, кандидатом психологічних 

наук, доцентом кафедри гуманітарних дисциплін Нікітіною І.В. зроблено 

моніторинг перебігу процесу адаптації студентів першокурсників та 

проведено анкетування студентів 46 груп студентів первинного набору (816 

осіб) з метою вчасного вирішення актуальних проблем процесу адаптації.  

Анкета складалась з 4-х змістовних складових:  

1. Тест Айзенка (версія А) для психодіагностики індивідуально-

типологічних особливостей студента, що дозволяє скласти його  базову 

психологічну характеристику та план корекції поведінки та розвитку 

адаптивних властивостей особистості, а також визначити рівень нейротизму 

для профілактики конфліктів, істероїдної та агресивної поведінки та 

зниження тривожності і перенапруженості психічних процесів і станів 

студента.  

2. Перелік питань для визначення актуальних проблем дидактичної 

адаптації (навчання), а також рівня розвитку навчально-професійної 

мотивації. 

3. Перелік питань щодо входження у новий колектив однолітків  в 

університеті та у гуртожитку.  

4. Перелік незакінчених речень для визначення наявності у 

студентів психосоматичних ознак переживання стресів, дослідження 

характеру міжособистісних взаємин з ровесниками та батьками, самооцінки 

студента, ієрархії цінностей, впевненості у майбутньому, ставлення до 

здорового та якісного життя, рівня емоційно-чуттевого, інтелектуально-

пізнавального, вольового та соціально- комунікативного аспектів розвитку.  

Результати дослідження показали, що нові умови навчання та 

формування нового стереотипу поведінки  призвели до дезадаптаційного 

синдрому для 57%  першокурсників.  
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Головні причини дезадаптації: 

 негативні переживання, пов'язані із втратою вчорашніми учнями 

шкільного колективу з його взаємодопомогою та моральною підтримкою 

батьків (89%). 

 невміння самостійно регулювати власну поведінку( 56%). 

 відсутність оптимального режиму праці та відпочинку в нових 

умовах, що викликає психосоматичні реакції організму (40%). 

 низький рівень розвитку навчально-професійної мотивації (38%). 

 проблеми особистого життя, становлення міжособистісних 

стосунків студентів групи (38%). 

 недостатня психологічна готовність до оволодіння основами 

фаху, невизначена професійна перспектива (31%). 

 слабка шкільна підготовка, що не відповідає високим вимогам 

викладачів (24%).  

 нестача навичок самостійної роботи; недостатнє вміння 

конспектувати, працювати з науковою та навчальною літературою (27%). 

 важке налагодження позитивних взаємин із співмешканцями у  

гуртожитку, а також умов побуту й самообслуговування (15%).  

На офіційному сайті університету створено сторінку «Психологічна 

підтримка», на якому розміщено актуальну інформацію про роботу 

психологічного центру з підтримки студентів, програму роботи 

психологічного дискусійного клубу, а також корисні поради психолога щодо 

розвитку пізнавального потенціалу (наприклад, «Правила ефективного 

запам’ятовування»), розвитку стресостійкості («Як керувати емоціями»), 

формування індивідуального стилю ділової комунікації («Як виступати перед 

аудиторією», «Іспити без стресів») тощо.  

На веб-сайті  університету (сторінка «Студенту», закладинка 

«Психологічна підтримка») започатковано анонімний електронний запис на 

індивідуальні консультації психолога, що проводяться за стабільним 

розкладом( у 2-й та 4-й четвер кожного місяця).  
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Результати моніторингу адаптації студентів 1-го курсу 2018-2019 н.р. 

визначають такі подальші дії психологічнї служби університету з підтримки 

студентів: 

 проведення соціопсихологічного  тренінгу з розвитку адаптивних 

властивостей особистості у збірних групах студентів першого курсу з 

ознаками дезадаптаційного синдрому. Проведення корекції таких якостей 

студента, що впливають на його адаптацію як на репродуктивному так і на 

творчому рівнях: стресостійкості, рівня особистісної тривожності, стійкої 

адекватної самооцінки, самостійності, волі, саморегуляції та 

відповідальності. 

 продовження практики індивідуальних діагностично-коригувальних 

консультацій за запитом студентів, кураторів, викладачів і  батьків студентів.  

 організація роботи телефону довіри або скриньки довіри. 

 продовження систематичної діяльності Психологічного 

дискусійного клубу з розширенням тематики засідань та встановленням 

міжуніверситетських зв’язків за профілем роботи клубу.  

 продовження практики корисних порад психолога на сторінці 

«Студенту» офіційного веб-сайту університету.  

 проведення семінарів для кураторів академічних груп на теми: 

«Розвиток адаптивності особистості студента як необхідної умови якісної 

освіти та самореалізації», «Профілактика булінгу та суїциду», «Розвиток 

студентської групи як команди майбутніх фахівців. Роль лідерів у роботі зі 

студентами. Соціометрія». 
 

Проблема працевлаштування молоді в країні загострилася. Розрив між 

реальними потребами ринку праці та підготовкою фахівців  з вищою освітою, 

масова міграція за кордон, перекваліфікація частини випускників закладів 

вищої освіти – все це вимагає перегляду форм і методів роботи з молоддю. 

Тому відділ працевлаштування протягом року спрямовував свою роботу на 

подолання вище зазначених проблем в нашому університеті.  
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Головним досягненням було започаткування дуальної форми навчання 

в університеті. Така форма навчання дає змогу одержати практичний досвід 

молодим людям ще під час навчання та підготуватися до роботи за фахом 

відразу після закінчення університету на посадах, що відповідають 

кваліфікації дипломів. Відділу працевлаштування вдалося запустити два 

пілотних проекти з Тернопільським м’ясокомбінатом для шести студентів на 

1 рік та корпорацією «Оболонь» для семи студентів на 4 місяці.  

Необхідність впровадження дуальної освіти у вищій школі України вже 

стала очевидною, та наш університет спробував це робити одним з перших. 

Така форма навчання особливо необхідна у харчовій галузі. Стрімкий 

розвиток нових технологій, модернізація обладнання, оснащення 

підприємств сучасною комп’ютерною технікою, все це вимагає збільшення 

періодів перебування майбутніх фахівців на виробництві. Найбільшою 

перешкодою для цього є віддаленість основної маси підприємств харчової 

промисловості від університету. Підприємства ж, які є територіально 

доступними для студентів, часто  не можуть забезпечити  можливість, без 

шкоди для навчання, долучитися до виробничих процесів в зв’язку з 

графіком восьми, а то і дванадцятигодинного робочого дня. Дуальне 

навчання дає змогу вирішити усі ці проблеми і одержати бажаний результат.  

Для реалізації перших проектів відділом працевлаштування було 

проведено довготривалу пошукову та роз’яснювальну роботу з 

підприємствами, розроблено та узгоджено типовий тристоронній договір про 

дуальне навчання. З кожним підприємством окремо було створено і 

узгоджено  програму навчання на виробництві, що відповідає освітнім 

програмам підготовки фахівців. Було, також, проведено роботу зі студентами 

щодо роз’яснення самого поняття дуального навчання і його переваг, а ще 

перспектив подальшої самореалізації за фахом. Кожному студенту було 

надано інформаційну та психологічну підтримку в процесі оформлення 

необхідних документів.  
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На сьогодні, відділом працевлаштування відпрацьовано дві моделі 

дуального навчання для підготовки  фахівців харчової промисловості.  

Перша модель характерна для застосування в партнерстві з 

підприємствами, що територіально не є значно віддаленими від нашого 

навчального закладу. Вона найкраще підходить для студентів магістратури. 

Перебування на виробництві, у такому випадку, планується у вільні від 

занять дні. 

Друга модель, більш універсальна, вона може включати в себе 

складову дистанційного навчання і передбачає організацію навчального 

процесу блоками, періодичне перебування студента на виробництві і в 

університеті. Перевагою такого навчання є можливість враховувати 

сезонність у роботі підприємства-партнера, забезпечивши за допомогою 

студентів додаткові робочі руки в гарячий період. Це є додатковою 

мотивацією для підприємств долучатися до подібних проектів і допомагати 

нам навчати студентів практичної складової. Але така модель є більш 

складною для університету, так як вимагає додаткової роботи випускових 

кафедр щодо складання окремих навчальних програм, забезпечення 

матеріалами дистанційні форми навчання, перегляд розкладу. 

З метою вдосконалення механізму проведення дуального навчання, 

відділом працевлаштування опрацьовано багато публікацій з метою вивчення 

діючих моделей дуальної освіти у різних країнах. Було налагоджено  зв’язки  

з представниками Міністерства освіти і науки України, Федерації 

роботодавців України, провідних українських  університетів, що мають 

власний досвід у цьому напрямі, та німецькими колегами, які за підтримки 

Міністерства освіти Німеччини готові сприяти розробці на базі нашого 

університету реально діючої зразкової української моделі дуальної освіти для 

подальшого її застосування іншими навчальними закладами. 

На основі Концепції дуальної освіти від 19 вересня 2018 р., здобутого 

досвіду та аналізу впровадження пілотних проектів відділом було розроблено 
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проект Положення про дуальну форму навчання  Національного університету 

харчових технологій. 

Співробітники відділу протягом року регулярно відвідували різні 

заходи пов’язані з освітою та кар’єрою для підвищення свого рівня та 

залучення стороннього досвіду для покращення роботи університету щодо 

підготовки фахівців та їх працевлаштування. Серед таких заходів: 

- семінар «Практичні кроки по впровадженню дуальної освіти в вищих 

навчальних закладах України»; 

- міжнародна науково-практична конференція «Європейська інтеграція 

вищої освіти України в контексті Болонського процесу»; 

- семінар Європейського фонду освіти щодо розроблення професійних 

стандартів та незалежного оцінювання освітніх стандартів і програм; 

- конференції Uni-Biz Bridge  від UGEN, мета - побудувати «місток» між 

університетами та роботодавцями, щоб подолати прірву між офіційною 

освітою та запитами, з якими студенти зустрічаються на ринку праці; 

- ярмарок вакансій Kyiv Post  в "Українському домі"; 

- міжнародна виставка FRESH  BUSINESS EXPO. 

Задля сприяння виникненню зацікавленості у студентів працювати за 

фахом, протягом року організовувались для студентів ярмарки вакансій, 

зустрічі з представниками фахових компаній, профконсультації, екскурсії на 

виробництво, участь у різних майстер-класах, кейсах, хакатонах.  Наприклад: 

- дні відкритих дверей – «PepsiCo Open Day», «Open Day Attendify», 

«День відкритих дверей у головному офісі Ukrsibbank», ТОВ «Сучасні 

торговельні технології», "ВЕРЕС" «Твій професійний старт»; 

- хакатон – Student Agritech Challenge від МХП, де студенти 

Національного університету харчових технологій одержали перемогу; 

- екскурсії  на  делікатес – маркет  LE SILPO з стильним дизайном і 

обладнанням преміум-класу, ПрАТ "Лантманнен Акса", ТОВ 

«КИЇВСЬКИЙ БКК»; 

33



- лекції для студентів від PepsiCo, Лакталіс-Україна, Сушія, Expert 

Solution; 

- майстер-класи – « Самопрезентація при працевлаштуванні», «Як і де 

сьогодні знайти роботу – можливості, які ми не використовуємо», 

«Фінансове планування доходів», «4-колірний менеджмент. Таємниця 

переговорного закулісся», «Секрети фізіономіки». 
 

Протягом звітного періоду було проведено два Ярмарки Вакансій – це 

наймасштабніші заходи з усіх перерахованих вище, але й найскладніші у 

підготовці. Вже традиційно кожного разу ми приймаємо більше 50 учасників. 

Частина з них є вже нашими постійними партнерами, що свідчить про добру 

репутацію університету, а зокрема і відділу працевлаштування, як 

організаторів. В процесі підготовки осіннього ярмарку, до нашої електронної 

бази було занесено 68 нових компаній, з них 21 прийняла участь у заході. 

Серед учасників: Кернел, БКК, МХП, Глобіно, Верес, Лакталіс, PepsiCo, 

Карлсберг, Кока-Кола, АВК, Нестле та багато інших профільних компаній. 

Після завершення кожного Ярмарку Вакансій проводилось анкетування 

через Google Forms студентів та роботодавців щодо оцінки організації 

заходів, та проаналізовано рекомендації для покращення роботи. Для 

забезпечення можливості прямих контактів студентів з учасниками  ярмарків 

було зібрано рекламний матеріал компаній щодо їх діяльності та перспектив 

працевлаштування та сформовано Каталог партнерів на сайті університету. 

Фотоматеріали Ярмарків Вакансій було висвітлено на сайті університету, у 

соціальних мережах та поширено серед компаній-учасників, кожна з яких, в 

свою чергу, розмістила інформацію на своїх ресурсах, що є позитивним для 

формування іміджу університету. 

На осінній ярмарок вперше відділом працевлаштування було 

запрошено випускників коледжів Києва та Київської області, а також усіх 

коледжів підпорядкованих НУХТ.  

Протягом року на сайті університету в розділі «Працевлаштування» 

регулярно розміщувалися свіжі вакансії від роботодавців, корисна 
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інформація для студентів про правила успішного проходження співбесіди, 

програми стажування в провідних компаніях та інше. Інформація 

дублювалася і на соціальних сторінках відділу в Телеграм і Фейсбук. 

Найцікавіші пропозиції та гарячі вакансії додатково розсилалися по 

електронній пошті студентам та випускникам, зареєстрованим у нашій базі, а 

також передавалася на випускові кафедри і деканати. У цьому році 

запрацювали запропоновані відділом форми зворотного зв’язку через сайт.   

У відділ працевлаштування безпосередньо та через соціальні мережі 

звертались студенти 1-5 курсів з питань пошуку роботи по актуальним 

вакансіям та участі в програмах стажувань на профільних підприємствах. 

Кожному була запропонована індивідуальна консультація по підбору 

підприємства за фахом та можливість зв'язатися з HR-менеджерами компаній 

для з`ясування потреби в кадрах на підприємствах. Надана допомога у 

складанні резюме, мотиваційного і супровідного листів та консультація, як 

поводитись під час співбесіди з роботодавцем.  

В середньому за місяць до відділу працевлаштування особисто 

звертається 16 чоловік, про що свідчать записи в журналі звернень. 

Щомісячне охоплення публікацій  за статистикою Facebook - 403,  кількість 

взаємодій з публікаціями - 223, помітка  подобається - 160. 

З метою сприяння працевлаштуванню студентів та випускників, 

відділом працевлаштування за звітний період було проведено ряд зустрічей з 

провідними спеціалістами та керівниками компаній як на території 

університету, так і поза його межами. Лише з початку навчального року 

відбулися зустрічі з представниками компаній: Лакталіс, ЛУЇ ДРЕЙФУС, 

ОТП Банк, ГЕНЗА ДИЗАЙН, Сучасні торговельні технології, ВЕРЕС, 

КОЛОС, Ірпінський МЦЗ, UniSkill, Астарта, ФУД ДЕВЕЛОПМЕНТ, 

Монделіс, ТЕРРА ФУД, Алмарісс, BB Staff Consulting Organisation Animation 

Tourism, Хлібні інвестиції, Expert Solution.  
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Відділ працевлаштування регулярно інформував потенційних 

роботодавців щодо графіків захисту дипломних проектів студентів (лютий, 

червень) та допомогав компаніям в організації відвідуваня захистів. 

Така робота відділу не лише дала змогу університету налагодити 

партнерські стосунки з новими компаніями, отримати нові бази для 

проведення практики та додаткові можливості для знайомства з профільними 

підприємствами, а ще й можливість втілення цікавих проектів. Наприклад: 

- безкоштовне встановлення на ГРТБ програмного  забезпечення нового 

покоління для навчання студентів, яке дозволяє вести повний контроль всіх 

бізнес-процесів готелю та автоматизувати підприємства громадського 

харчування; 

- домовленість про безкоштовне проведення Андрєм Малецьким, 

координатором міжнародних проектів,  серії занять зі студентами, щодо 

розробки та реалізації власних проектів з подальшою можливістю організації 

стартап-школи на базі НУХТ; 

- пропозиції безкоштовних тренінгів для керівників НУХТ від HR 

компанії Uniskill: 

• пошук вмотивованих співробітників; 

• розробка програм та проведення навчання персоналу;  

• HR-аудит роботи відділів компанії; 

• розробка системи мотивації персоналу; 

• коучинг керівників та ключових співробітників; 

- пропозиція створити спільний проект з підготовки і сертифікації 

персоналу з органом сертифікації персоналу Української асоціації якості 

(ОСП УАЯ); 

- пропозиція ТОВ "ГЕНЗА ДИЗАЙН" розробити проектну документацію 

для оновлення території внутрішнього дворику університету. 

Протягом звітного періоду було зібрано та систематизовано в базу 

інформацію щодо працевлаштування випускників 2017, 2018 років шляхом 

індивідуального опитування. Також проведено моніторинг 
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працевлаштування випускників 2015-2018 років по офіційним запитам на 100 

профільних підприємств з якими співпрацює відділ. Випускники були 

проінформовані про можливість заповнення електронної анкети і 

зацікавленість у спілкуванні з ними. Як підсумок цієї роботи були отримані 

дані з яких можна бачити динаміку працевлаштування випускників та 

співпраці університету з підприємствами. Зібрана інформація була  

систематизована в базу даних по всім інститутам та факультетам 

університету. Випускникам, що не працюють, запропонували допомогу  у  

плануванні кар`єри та провели роз’яснювальну роботу щодо важливості 

працевлаштування за фахом. 
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2. Інформаційне забезпечення навчального процесу, наукової та 

науково-технічної діяльності 

Сьогодні, в умовах реалізації нової стратегії сучасної освіти, 

відбуваються кардинальні суспільні зміни, які супроводжуються 

глобальними інтеграційними процесами в різних сферах. Виконання 

непростих і відповідальних завдань реформування вищої освіти, вироблення 

новітньої методології всього комплексу науково-дослідної роботи та 

навчально-виховного процесу потребує безпосередньої участі академічних 

бібліотек, які завжди були та є центрами інтегрованого інформаційного 

забезпечення навчального і наукового процесів, обміну інформацією, 

надання інформаційних послуг. 

Інформаційне забезпечення вищої освіти є основним напрямом роботи 

бібліотек вищих навчальних закладів, зокрема і науково-технічної бібліотеки 

університету. Сьогодні бібліотека є центром інформаційного забезпечення 

навчального та наукового процесу, обміну інформацією та наданням 

інформаційних послуг.  
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Одна з найважливіших функцій бібліотеки – це інформаційно-

бібліографічне забезпечення навчального процесу, яке спрямоване, перш за 

все, на стратегічно важливі процеси діяльності університету: управління, 

викладання, організація самостійної роботи здобувачів, дослідження з 

найважливіших проблем науки. Все це являє собою багатовимірне явище, що 

складається з декількох взаємопов'язаних між собою процесів: грамотно 

обраної політики комплектування бібліотечного фонду, організації 

довідково-інформаційного забезпечення, що передбачає розкриття 

бібліотечних фондів за допомогою баз даних, каталогів, картотек і т.д. і 

надання, таким чином, необхідної інформації своїм користувачам.  

Першочерговим завданням, що стоїть перед бібліотекою університету, 

є формування основного фонду документів, відповідного до профілю, згідно 

навчальних планів і програм. 

Загальний фонд бібліотеки становить 1 168 251  примірників документів. 
 

 Книг -       989 383 

 Періодичних видань  -   121 443 

журналів –      121 262 
газет -     181 комплект 

 Неопублікованих документів -   13 917 

 Цінних та рідкісних видань -    1 223 

 Електронних видань -     42 285 

у т.ч. документів на змінних носіях -   3 775  

книги -       129 

автореферати -      424 

звіти НДР -      121 

метод. рекомендації -     2 637 

журнали -      275 

ДСТУ      2 

аудіо- та відеоматеріали   187 

у т.ч. мережевих локальних документів -  38 510 

док. з інституційного репозитарію -   27 180 

ресурси на сервері б-ки (електронна б-ка)-  11 330 
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У 2018 році до фондів бібліотеки надійшло -  4 886 назв / 6 577 прим. 
 

навчальної літератури -    273 назви / 805 прим. 
навчально-метод. літератури -   106 назв / 557 прим. 
наукової літератури -    534 назв / 674 прим. 
художньої літератури -   348 назв / 359 прим. 
періодичних видань -     151 назва / 696 прим. 
електронних видань -     3 474 назв / 3 486 прим. 

 

у т. ч. документів на змінних носіях 542 назви / 544 прим.,  
у т. ч. мережеві локальні документи 2 932 файла 
 

Сьогодні електронні ресурси бібліотеки, відіграють важливу роль в 

інформаційному забезпеченні університету, а саме: 

 надання доступу локальним і віддаленим користувачам до 

повнотекстових баз даних, що стимулює читацьку ініціативу та розвиває 

дослідницьку діяльність; 

 послуги довідкового характеру, з можливістю виконання 

інформаційних запитів; 

 підтримка самостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційної освіти; 

 створення електронного читального залу навчальних матеріалів; 

 співпраця бібліотекарів та науковців, з метою формування та 

поширення наукової та навчальної інформації. 

Бібліотека з максимальною повнотою поєднує традиційні методи 

роботи з сучасними інформаційними технологіями: ефективним 

використанням комп’ютерних технологій, спеціалізованих веб-сайтів та 

електронних баз даних, що забезпечує широкий доступ користувачів до 

освітніх ресурсів. У цьому контексті використовуються усі пошукові способи 

отримання доступу до джерел інформації, через веб-каталоги, бібліографічні 

та повнотекстові бази даних, електронні журнали, електронні видання та інші 

види електронних ресурсів. 

Підвищити ефективність інформаційного забезпечення професорсько-

викладацького складу та студентства дозволяють електронні власностворені 
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бази даних, а саме електронний каталог, електронна бібліотека, 

інституційний репозитарій університету. 

Основним джерелом інформації про фонд бібліотеки закладу вищої 

освіти є електронний каталог, і тому, для здобувача електронний каталог є 

одним із важливим способом доступу до документних фондів і електронних 

ресурсів бібліотеки. Електронний каталог є ключовим елементом відкритого 

інформаційного простору закладу вищої освіти. Доступ до електронного 

каталогу здійснюється через web-сайт бібліотеки, який оновлюється в 

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

орієнтований на виконання основної функції бібліотеки - інформаційне 

забезпечення навчального процесу і наукової діяльності.  

Основні можливості використання електронного каталогу у 

навчальному процесі та інформаційному забезпечені університету : 

 

На сьогодні електронний каталог містить 341 691 назв документів, з 

них  181 667 статей з фахових журналів. 

Електронний каталог надає можливість завантажувати повнотекстову 

електронну версію документу (навчально-методичну літературу, статті з 

журналів, автореферати дисертацій). На кінець 2018 р. база даних 

електронних документів налічує – 7 564. 
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№ 
п/п 

База даних, до яких був наданий доступ Період 

1. Academic OneFile база даних повнотекстових статей 
рецензованих журналів з технічних, економічних, юридичних, 
фізичних, соціальних наук, медицини 

26.02.2018 –09.03.2018 

2. 
SciFinder найбільш повна та авторитетна база даних з хімії, 
хімічної технології, біохімії та суміжних наук 

10.04.2018 - 09.05.2018 

3. EBSCOhost - потужна оперативна інтерактивна довідково-
бібліографічна система, що надає велику кількість 
різноманітних ліцензованих повнотекстових загальнодоступних 
баз даних від провідних постачальників інформації. 

11.05.2018 -10.06.2018 

4. Inspec - служба, створена установою Institution of Electrical 
Engineers (IEE), надає доступ до науково-технічної літератури з 
усього світу - фізика, електротехніка, електроніка, інформатика, 
машинобудування 

12.11.2018 –12.12.2018 

5. Food Science Source - база включає повний зміст більш як 1 400 
видань, в тому числі журналів, монографій, періодичних і 
галузевих видань, що відображають ті чи інші аспекти, 
безпосередньо пов'язані з харчовою промисловістю 

12.11.2018 –12.12.2018 

6. Academic Search Complete - мультидисциплінарна база даних, 
що пропонує доступ до найбільш популярних та цінних 
наукових журналів різних галузей знань 

12.11.2018 –12.12.2018 

7. FSTA (Food Science and Technology Abstracts) - це 
найповніше джерело інформації про продукти харчування, 
технології продуктів харчування тощо 

12.11.2018 –12.12.2018 

 

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 подовжено 

роботу по створенню власних інформаційних продуктів, а саме створення 

науково-допоміжних бібліографічних покажчиків та рекомендаційних 

дайджестів.  
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Бібліографічні покажчики  

 

Цукрова промисловість: традиції та інновації. Вітчизняний та 
світовий досвід : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд. О. В. 
Олабоді] ; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2018. – 
92 с. 
Бібліографічний покажчик включає в себе: інформаційні джерела 
(книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові 
видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати 
дисертацій, нормативні документи впродовж 2010–2017 рр. з 
актуальних питань розвитку цукрової промисловості, 
стандартизації, теорії, методики та практики виробництва цукру, 
обладнання, охорони праці на виробництві. 
 

 

Кондитерська промисловість: традиції та інновації. Вітчизняний 
та світовий досвід : наук.-допом. бібліогр. покажч. / [упоряд. : О. В. 
Олабоді] ; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2018. – 
158 с. 
Бібліографічний покажчик включає в себе: інформаційні джерела 
(книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, статті з 
періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій, 
нормативні документи, патенти) впродовж 2010-2018 рр. з 
актуальних питань розвитку кондитерської промисловості, 
стандартизації кондитерських виробів, теорії, методики та 
практики кондитерського, обладнання, пакувальних матеріалів, 
санітарії та гігієни.  
 

 

Безпека продовольчої сировини і продуктів харчування : 
науково-допоміжний бібліографічний покажчик / [упоряд. О. В. 
Олабоді] ; Нац. ун-т харч. технологій. Наук.-техн. б-ка;– Київ, 2018. 
– 96 с. 
Бібліографічний покажчик включає в себе: інформаційні джерела 
(книги, монографії, навчальні видання, довідкові видання, статті з 
періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій, 
нормативні документи, тощо) впродовж 2000–2018 рр. з питань 
безпеки харчування.   
 
 

 

Осягнути неосяжне – окрилені романтикою подорожей : наук.-
допом. бібліогр. покажч. / [уклад. В. С. Каленська] ; Нац. ун-т харч. 
технол., Наук.-техн. б-ка. – Київ, 2018. – 85 с. 
Науково-допоміжний бібліографічний покажчик представляє 
наукові публікації з організації діяльності у сфері туризму, яка 
набула найбільш бурхливого розвитку в Україні на початку ХХІ ст. 
Покажчик охоплює період з 1990 по 2017 роки.  
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Зв'язки з громадськістю як інструмент маркетингових 
комунікацій : наук.-допом. бібліогр. покажч. (2000-2017 рр.) / 
[упоряд. І. М. Мельничук] ; Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка. 
– Київ, 2018. –102 с. 
Бібліографічний покажчик включає в себе: інформаційні джерела 
(книги, монографії, навчальні видання, довідкові видання, статті з 
періодичних та наукових видань, автореферати дисертацій, 
дисертації, нормативні документи тощо) впродовж 2000-2017 рр. з 
актуальних питань розвитку реклами та PR технологій у системі 
сучасних маркетингових комунікацій. 
 

 

Функціональне харчування – новий підхід  до здорового способу 
життя : науково-допоміжний бібліографічний покажчик / [упоряд. 
Т. П. Фесун] ; Наук.-техн. б-ка ; Нац. ун-т харч. технологій. – Київ, 
2018. – 137 с. 
Бібліографічний покажчик включає в себе: інформаційні джерела 
(книги, монографії, розділи монографій, навчальні видання, довідкові 
видання, статті з періодичних та наукових видань, автореферати 
дисертацій) впродовж 2000–2017 рр. з актуальних питань розвитку 
функціонального харчування, фізіологічних властивостей, 
механізмів біологічної дії функціональних інгредієнтів харчових 
продуктів. 
 
 
 
Друковані праці професорсько-викладацького  
складу Національного університету харчових технологій  
за 2017 рік 
 

 

Рекомендаційні дайджести 

Підготовлені на основі видань із фонду бібліотеки університету 

(аналітичний огляд наукових видань) для ознайомлення наукових 

працівників, викладачів, аспірантів і студентів університету.  

 

 

 
 
 
Технологія зберігання і переробки зерна : дайджест. Вип. 7 / 
Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. 
– Київ, 2018. – 13 с. 
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Харчування і здоров’я : дайджест. Вип. 26 / Нац. ун-т харч. 
технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2018. – 
24 с. 
 
 
 
 

 

 
 
 
Культура України: від витоків до сучасності : дайджест. Вип. 
36 / Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. 
Олабоді. – Київ, 2018. – 46 с. 
 
 
 

 

 
 
 
Права людини – гарантія розвитку людства : дайджест. Вип. 
37 / Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. 
Олабоді. – Київ, 2018. – 27 с. 
 
 
 
 

 

 
 
Епоха постмодернізму : дайджест. Вип. 39 / Нац. ун-т харч. 
технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2018. – 
13 с. 
 
 
 
 

 

 
 
Машинобудування, стандартизація та сертифікація 
обладнання : дайджест. Вип. 40 / Нац. ун-т харч. технол., Наук.- 
техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2018. – 13 с. 
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Безпека харчування : дайджест. Вип. 41 / Нац. ун-т харч. 
технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2018. – 
17 с. 

 

 
 
Технологія молока і молочних продуктів : дайджест. Вип. 41 / 
Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. 
– Київ, 2017. – 28 с. 
 
 
 
 
 

 

 
 
Харчова хімія : дайджест. Вип. 42 / Нац. ун-т харч. технол., 
Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2017. – 16 с.  
 
 
 
 
 

 

 
 
Машини і апарати харчових та фармацевтичних 
виробництв : дайджест. Вип. 43 / Нац. ун-т харч. технол., Наук.-
техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2016. – 21 с.  
 
 
 
  

 

 
 
 
Безпека. Захист. Охорона : дайджест. Вип. 44 / Нац. ун-т харч. 
технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2016. – 
21 с. 

50



 

 
 
 
Харчові добавки. Вітамини. : дайджест. Вип. 45 / Нац. ун-т 
харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 
2018. – 21 с. 

 

 
 
 
Маркетинг : дайджест. Вип. 46 / Нац. ун-т харч. технол., Наук. 
техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2018. – 15 с. 

 
 

 
 
 
Пакувальна техніка : дайджест. Вип. 47 / Нац. унт харч. 
технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2018. – 
14 с. – 

 

 
 
Технології цукру та підготовки води : дайджест.  Вип. 48 / 
Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. 
– Київ, 2018. – 27 с.  

 

 
 
 
Технологія консервування : дайджест. Вип. 50 / Нац. ун-т харч. 
технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 2018. – 
16 с. 
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Технології ресторанної і аюрведичної продукції : дайджест. 
Вип. 51 / Нац. ун-т харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. 
Олабоді. – Київ, 2018. – 17 с. 

 
 
 
Економічна теорія як наука : дайджест. Вип. 52 / Нац. ун-т 
харч. технол., Наук.-техн. б-ка ; підгот. О. В. Олабоді. – Київ, 
2018. – 12 с. 

 

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.  

Аналіз сучасного стану бібліотечно-інформаційного забезпечення 

навчально-наукового процесу в цілому та самостійної роботи студентів, був 

проведений використовуючи статистичні показники користування 

електронними ресурсами бібліотеки, що створено за допомогою лічильників 

Google Analytics 2018 рік. Аналіз звернень свідчить про те, що у напрямі 

створення ефективної системи бібліотечно-інформаційного забезпечення 

здобувачів вищої освіти надається доступ користувачам як до власних 

ресурсів та продуктів, так і зовнішніх ресурсів (тріал-періоди ).  
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науковці та здобувачі мали можливість використовувати базу даних Scopus у 

своїй роботі. 

 Протягом 2018 р. проводилась робота в напрямку бібліометричного 

моніторингу, готувалась інформація по зведених статистичних показниках 

публікаційної активності наукових, науково-педагогічних працівників 

Національного університету харчових технологій по Базах Даних «SCOPUS», 

«Web of Science», Google Академії.  

 

База Даних «Scopus» 

Профіль Національного університету харчових технологій 

 

 

Огляд цитування документів науковців університету 

(загальний h-індекс - 20) 
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 На сьогодні досить актуальним є питання академічної доброчесності в 

освітянській галузі. Національний університет харчових технологій 

продовжує процес впровадження академічної доброчесності та з метою 

забезпечення якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти  у 

Національному університеті харчових технологій продовжується робота на 

виявлення ознак плагіату в наукових роботах через онлайн-систему 

«Unicheck Антиплагіат». 

В межах цієї роботи науково-технічною бібліотекою готувалися 

методичні, довідкові, інформаційні матеріали за різною тематикою, 

дотичною до проведення чесного та якісного навчання і дослідження. Ці 

матеріали були використані бібліотекою для інформування та проведення 

освітніх заходів, які були спрямовані на: 

- формування академічної доброчесності; 

- рекомендації для написання наукових публікацій (правила 

оформлення бібліографічного опису); 

- питання з ідентифікації авторів та посилання на реєстри унікальних 

ідентифікаторів авторів; 

- розкриття питання наукометрії, наукометричних баз даних, науко 

метричних та вебометричних показників;  

- формування навичок роботи зі світовими та вітчизняними 

ресурсами для освіти й науки тощо. 

Протягом 2018 року були підготовлені, представлені та проведені: 

навчально-практичні семінари: 

-  Показники ефективності публікаційної активності науковця; 

-  Робота з системою ідентифікації науковця ORCID; 

- Пошук науково-технічної інформації з використанням бази даних 

SciFinder; 

- Публікація в міжнародному виданні: практичні поради щодо 

оформлення, розповсюдження наукової роботи; 
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- Оформлення бібліографічних посилань згідно ДСТУ 8302:2015. 

Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання; 

- Міжнародні стилі цитування та посилання у наукових роботах (APA 

STYLE, VANCOUVER STYLE, IEEE STYLE, AIP STYLE); 

- Інформаційне забезпечення навчальних дисциплін. 
 

інформаційні видання: 

- Методичний порадник по самостійному розміщенню публікацій 

(само архівування) в Інституційному репозитарії Національного 

університету харчових технологій. 
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Науково-технічна бібліотека 
Національного університету  
харчових технологій 

ІНСТРУКЦІЯ                                                     
по самостійному розміщенню 

публікацій (самоархівуванню)                     
в Інституційному репозитарії 
Національного університету 

харчових технологій  
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Інституційний репозитарій Національного університету харчових технологій 
(eNUFTIR) – електронний архів відкритого доступу, призначений для 
накопичення та зберігання в електронному вигляді наукових матеріалів 
Університету та поширення їх у світовому науково-освітному просторі через 
мережу Інтернет.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

накопичення та 
систематизацію

інтелектуальних продуктів 
університетської спільноти 

зберігання

електронних версій 
документів

надання постійного 
безкоштовного доступу

до повтотекстових 
документів

розповсюдження

матеріалів в цифровому 
вигляді  в  Інтернет-

середовищі

eNUFTIR
забезпечує
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1. РЕЄСТРАЦІЯ/АВТОРИЗАЦІЯ 
 

1.1. Для отримання прав на самостійне наповнення Інституційного 
репозитарію необхідно зайти на головну сторінку eNUFTIR за посиланням:  

http://dspace.nuft.edu.ua 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Перейти до пункту меню «Мій архів матеріалів». Після цього перейти 
на сторінці входу в архів електронних ресурсів за посиланням «Новий користувач? 
Зареєструйтеся!» 

 
 

 

 

Головна сторінка Інституційного репозитарію 
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1.3. У вікні «Реєстрація користувача» ввести адресу Вашої особистої 
електронної поштової скриньки та натиснути «Зареєструватися» 

 

 
 
 
 
 

 
1.4. Після реєстрації на Вашу електронну поштову скриньку надійде лист у 

якому необхідно здійснити перехід за посиланням для підтвердження облікового 
запису 

 

1.5. Після переходу за посиланням у листі заповити «Реєстраційну 
інформацію» та натиснути «Завершити реєстрацію» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Після реєстрації надається можливість увійти в систему під власним логіном 

(адреса Вашої електронної пошти) та паролем, який Ви вказали під час реєстрації, 
але будуть відсутні права на розміщення матеріалів.  

Для надання прав на розміщення матеріалів, слід звернутись до відділу 
інформаційних технологій бібліотеки університету за тел. 287-94-77. 
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2. РОЗМІЩЕННЯ МАТЕРІАЛІВ 
 
Увага! Перед початком самоархівування необхідно перевірити наявність 

данного матеріалу в Інституційному репозитарії, щоб уникнути повторень. 
2.1. Для перевірки наявності матеріалу потрібно зайти на головну 

сторінку eNUFTIR за посиланням:  
http://dspace.nuft.edu.ua 

 
 

2.2. Вибрати на боковій панелі зібрання за групою «Заголовки», у 
пошуковому полі написати назву потрібного документу та натиснути кнопку 
«Перейти» 

 
Якщо матеріал відсутний  – можна переходити до його розміщення в 

Інституційному репозитарії. 
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2.3. Для розміщення матеріалів у зібраннях необхідно пройти 
авторизацію користувача в системі. Вона здійснюється за допомогою блоку 
реєстрації та входу «Мій архів матеріалів» 

 
 

2.4. У вказані поля необхідно ввести адресу електронної пошти, пароль, 
який Ви створили під час реєстрації та натиснути кнопку «Увійти» 

 
 
2.5. Після проходження авторизації необхідно вибрати блок «Відправити 

новий матеріал» 

 
 
 
 
 
 
 

2.6. У наступному блоці необхідно обрати категорію до якої належить 
матеріал (статті, матеріали конференцій, тези доповідей,                                        
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патенти, монографії, навчальні посібники або інший вид документу) 

 
 

Зверніть увагу, що за номером спеціальності вносяться тільки автореферати. 
 

2.7. Далі необхідно описати матеріал: 
 перший та другий маркери – відмічаються обов`язково; 
 третій маркер – необхідно вказувати в разі, коли матеріал, що розміщується, містить 

більше, ніж один файл.  
Після виконаних дій натиснути «Далі» 

 
 

2.8.  Вказуємо авторів. У першому полі пишуться прізвища авторів, у 
другому – ім’я та по-батькові, які вказуються повністю. При наявності декількох 
авторів, кожен автор заноситься в окреме поле. Для додавання наступного автора 
використовується оператор «Додати ще»,  для видалення даних використовується 
«Вилучити цей елемент» 

2.9.  
 
 
 
 
 
 
 

Рекомендується копіювати прізвища з раніше доданих публікацій, 
оскільки наявність хоча б одного знака набраного в іншій мові (можливо 
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При оформленні бібліографічного опису матеріалу 
рекомендуємо використовувати

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Бібліографічний запис.
Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила
складання». - К. : Держстандарт України, 2007.

візуально ідентичного з написаним) комп’ютером сприймаються як зовсім різні 
знаки, а тому не буде чіткої картини про наявність публікацій автора. 

 

 

2.10. В полі «Назва» вказати назву документу (мовою оригіналу), в полі інші назви 
потрібно вказати переклад 

Якщо мова оригіналу: 
• українська – переклад англійською; 
• англійська – переклад українською; 
• російська – переклад англійською 

 
2.11. В полі «Дата видання» потрібно вказати тільки рік видання 

документу. Це поле є обов’язковим для заповнення. 
2.12. В поле «Цитата» потрібно внести бібліографічний опис матеріалу 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
З прикладами оформлення бібліографічного опису матеріалу можна 

ознайомитись:  
Інституційний репозитарій (dspace.nuft.edu.ua) → розділ «Науково-

технічна бібліотека» → колекція «Презентації НТБ» → «Приклади оформлення 

Прізвище, ім'я та по батькові будуть відображатися у
порядку їх додавання. Якщо мова документу –
українська, спочатку вносимо метадані на українській
потім на англійській мові. Якщо мова російська –
відповідно на російській та англійській мові
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бібліографічного опису документів», або за посиланням 
http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/handle/123456789/7235 

2.13. У запропонованому переліку обраємо тип матеріалу. Якщо тип 
матеріалу не відображається у списку, потрібно обрати «Інше/Other» 

 
 
 
 
 
 

 
   Перелік видів документів та їх відповідність типам в Інституційному репозитарії 

2.14. Далі обираємо мову, на якій опубліковано матеріал. Якщо мова не 
відображається у списку, потрібно обрати «Інше». Якщо матеріал містить лише 
набір даних або зображення  - виберіть «N/A» 
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Обов'язково додайте в ключові слова назви
кафедр НУХТ, на яких працюють співавтори
публікації (тільки на українській мові )

Щоб продовжити відправку ресурсу натисніть кнопку «Далі». Щоб 
призупинити відправку матеріалу (або його зберегти) натисніть кнопку 
«Відміна&Зберегти». 

2.15. В наступному блоці вказати ключові слова трьома мовами, 
(українська, російська, англійська). Якщо ключові слова українською та 
російською мовами записуються ідентично, то достатньо зробити один запис. Для 
одного ключового слова чи фрази використовується лише одне поле. Натискаючи 
кнопку «Додати ще» з’являється більше полів для введення ключових слів. 
Також потрібно (за необхідності) додати до матеріалу анотацію.                          
Анотація вноситься трьома мовами в одне поле

 
 
 
 
 
 

2.16. Завантажуємо файл з документом. Натискаємо «Вибрати файл», 
відкриється нове вікно, в якому Ви можете знайти та вибрати файл на Вашому 
локальному диску. Натискаємо «Далі» 
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Назву файлу необхідно вказувати тільки латиницею або
цифрами. Файл повинен містити тільки документ
зазначений в описі.
Скановані роботи повинні бути переведені в формат
PDF-А і мати високу якість

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.17. На завершальному етапі можна перевірити правильність внесення 
метаданих та відредагувати їх при необхідності 

 
2.18. Завершальмим кроком є підтвердження ліцензії натиснувши на 

кнопку «Я даю згоду на цю ліцензію» 

 
Далі матеріал буде проходити процес рецензування адміністраторами 

Інституційного репозитарію. Ви отримаєте лист електронною поштою, як тільки 
матеріал буде прийнятий у зібрання, або ж відправлений на доопрацювання з 
вказаними рекомендаціями. Ви маєте можливість перевірити статус Вашого 
матеріалу на сторінці «Мій архів електронних ресурсів» 
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2.19. Для того, щоб додати слідуючий матеріал, потрібно натиснути на 

кнопку «Відправити ще один матеріал у зібрання» 
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3. Видання навчальної та навчально-методичної літератури 

викладачами кафедр у 2018 році 

3.1. Редакційно-видавничим центром НУХТ у 2018 році випущено 

таку навчальну, наукову та періодичну літературу: 
 

підручники (1 назва): 

1. Перспективні технологічні процеси виробництва нових продуктів та 

дієтичних добавок (автори Українець А.І., Сімахіна Г.О., Науменко Н.В.) 

 

навчальні посібники (5 назв): 

1. Управлінські інформаційні системи в прикладних програмних 

рішеннях (автори Чернелевський Л.М., Терещенко Л.О., Чернявська О.Є.); 

2. Економіка готельно-ресторанного бізнесу (автори Басюк Т.П., 

Керанчук Т.Л.) 

3. Мікробіологія, санітарія і гігієна виробництв з основами НАССР 

(автори Грегірчак Н.М., Тетеріна С.М., Нечипор Т.М.) 

4. Технології ефірних олій і парфумерно-косметичних продуктів 

(автори Манк В.В., Осейко М.І., Бабенко В.І. та ін.) 

5. Технологія машинобудування. Курсове проектування (автори 

Бойко Ю.І., Литвиненко О.А.) 

словник (1 назва): 

1. Основи охорони праці. Безпека життєдіяльності (автори Євтушенко О.В., 

Сірик А.О.) 

монографії (2 назви): 

1. Удосконалення обліково-аналітичної роботи та її вплив на економічну 

інтеграцію країни (колектив авторів за редакцією Чернелевського Л.М.). 

2. Про хліб наш насущний наука (Сільськогосподарська економія — 

основа теоретичного вчення про економіку і організацію 

сільгоспвиробництва) (автор Гаркавко В.К.) 

матеріали міжнародних науково-практичних конференцій: 

загальна кількість назв – 9 
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методична література: 

загальна кількість назв – 3 

журнали (13 номерів): 

1. «Наукові праці» – 6 номерів 

2. «Харчова промисловість» – 1 номер 

3. «Food Journal» – 6 номерів 

газета «Промінь»: 

загальна кількість випусків – 8 

 

3.2. Навчальна література: 
 

Загальна кількість: 47 

1. Підручники: 15, в т.ч. 1 на електронних носіях 

2. Навчальні посібники: 28, в т. ч. 16 на електронних носіях 

3. Навчально-методичні посібники: 4 на електронних носіях 

 
3.3. Навчально-методична література: 
 

Загальна кількість: 436 

1. Курси (конспекти) лекцій: 80 на електронних носіях. 

2. Методичні рекомендації : 356 

2.1 друковані праці: 6 

2.2. на електронних носіях: 350 
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4. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації 

працівниками університету 

4.1. Підвищення кваліфікації  науково-педагогічних працівників 

університету: 

Всього у 2018 році 108 науково-педагогічних працівника університету 

підвищили кваліфікацію за різними формами. 

Пройшли стажування (всього 38 осіб): 

 на підприємствах, в організаціях - 25; 

 у науково-дослідних інститутах та наукових установах - 7; 

 у вищих навчальних закладах – 6;  

Підвищили кваліфікацію на курсах в закладах післядипломної освіти та 

на семінарах і курсах в інших навчальних закладах – 70. 

З них – 22  особи підвищували кваліфікацію на курсах в Університеті 

менеджменту освіти НАПН України за очно-дистанційною формою 

навчання, а 23 педагогічних працівників пройшли підвищення кваліфікації на 

курсах для педагогічних працівників університету (завідувачі лабораторії, 

методисти). 

Науково-педагогічні працівники  НУХТ успішно закінчили навчання та 

отримали свідоцтва державного зразка про  підвищення кваліфікації.  
 

4.2. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників коледжів НУХТ в 

університеті 

Всього у 2018 році 8 педагогічних працівників пройшли стажування на 

базі таких кафедр університету: технології хлібопекарських і кондитерських 

виробів, біотехнології продуктів бродіння і виноробства, вищої математики 

ім. професора Можара В.І., інформаційних систем, гуманітарних дисциплін, 

фізичного виховання. 
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5. Виконання державного замовлення та інших договірних 

зобов’язань університету 

Прийом на навчання здійснювався за переліком спеціальностей та 

освітніх програм, визначеним ліцензією, зокрема:  

- на ОКР кваліфікованого робітника – 19 спеціальностей; 

- на ОКР молодшого спеціаліста – 19 спеціальностей; 

- на ОС бакалавра – 22 спеціальності (25 освітніх програм); 

- на ОС магістра – 22 спеціальності (48 освітніх програм); 

- на ОНС доктора філософії –  10 спеціальностей. 

Обсяги державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти 

за освітніми ступенями бакалавра та магістра надані Міністерством освіти і 

науки України відповідно наказу від 20.07.2018р № 795. 

При державному замовленні фахівців за ступенем бакалавра денної 

форми навчання - 583 місця зареєстровано 8606 заяв вступників, а на заочну 

форму навчання при державному замовленні 17 місць – зареєстровано 1260 

заяв вступників. 

За результатами вступної кампанії 2018 року на навчання до 

університету на денну та заочну форми навчання зараховано загалом 3059 

осіб. З них на денну форму навчання – 2006 осіб, на заочну форму навчання 

– 1053 осіб, в т.ч. до філій НУХТ – 296 осіб. 

На денну форму навчання за ступенем бакалавра зараховано на 

конкурсній основі загалом 1116 осіб, з них: 

 на перший курс на основі повної загальної середньої освіти - 808 

осіб, в т.ч. на місця, що фінансуються за рахунок коштів фізичних та 

юридичних     осіб - 470 осіб; 

  на перший та старші курси навчання (за скороченими термінами 

підготовки бакалавра) - 310 осіб, в т.ч. на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів фізичних та юридичних осіб – 80 осіб, а за державним замовленням – 

230 осіб. 
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На заочну форму навчання за ступенем бакалавра до університету 

зараховано на конкурсній основі загалом 366 осіб, з них: 

  на перший курс навчання на основі повної загальної середньої 

освіти - 88 осіб: в. т. ч. на місця державного замовлення – 5 осіб; на місця, 

що фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб – 83 особи; 

  на перший та старші курси навчання (за скороченими термінами 

підготовки бакалавра) – 278 осіб,  в т.ч. на місця, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних та юридичних осіб - 271 особа, а за державним 

замовленням – 7 осіб. 

На конкурсній основі зараховано до університету на навчання за 

ступенем магістра 1240 осіб: 

  на денну форму навчання – 852 особи, в т. ч. за державним 

замовленням – 663 особи та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб - 

189 осіб; 

  на заочну форму навчання – 388 осіб, всі за рахунок коштів 

фізичних та юридичних осіб. 

Зараховано на навчання вступників до філій НУХТ за ступенем 

бакалавра 296 осіб за таким розподілом: 

- Кам’янець-Подільська філія НУХТ – 47 осіб; 

- Львівська філія НУХТ – 62 особи; 

- Полтавська філія НУХТ – 69 осіб; 

- Смілянська філія НУХТ – 25 осіб; 

- Сумська філія НУХТ – 59 осіб; 

- філія НУХТ у м. Львові – 34 особи. 

У 2018 році на навчання до аспірантури для здобуття наукового 

ступеня доктора філософії зараховано 40 осіб: 

 на денну форму навчання – 36 осіб, з них 6 осіб – за кошти 

фізичних та юридичних осіб; 

 на заочну форму навчання – 3 особи – за кошти фізичних та 

юридичних осіб; 
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 на вечірню форму навчання (вперше) – 1 особу, за державним 

замовленням. 

У 2018 році на навчання до коледжів університету на денну та заочну 

форми навчання було зараховано загалом з урахуванням вступу на 

кваліфікованого робітника – 2908 осіб: 2673 осіб на денну форму навчання; 

235 осіб на заочну форму навчання. 

На денну форму навчання зараховано на основі базової загальної 

середньої освіти  – 1592 особи, в тому числі за державним замовленням – 

1369 осіб; на основі повної загальної середньої освіти  – 185 осіб, в тому 

числі за державним замовленням – 159 осіб та на основі здобутого ОКР 

кваліфікованого робітника – 274 осіб, в тому числі за державним 

замовленням – 252 особи.  

На заочну форму навчання зараховано на основі базової загальної 

середньої освіти  – 0 осіб; на основі повної загальної середньої освіти  – 4 

особи, в тому числі за державним замовленням – 1 особу та на основі 

здобутого ОКР кваліфікованого робітника – 231 особу, в тому числі за 

державним замовленням – 112 осіб. 

На підготовчому відділенні у 2018 році навчалося 105 випускників 

шкіл  з них успішно склали підсумкову атестацію – 79 осіб, що становить 

75,2% від загальної кількості слухачів. До університету на навчання 

зараховано 49 слухачів, що становить 62% від загальної кількості осіб, які 

успішно склали підсумкову атестацію. 

У 2018 році в університеті проводилися Всеукраїнські олімпіади 

Національного університету харчових технологій з конкурсних предметів: 

Біологія, Географія, Математика, Фізика, Хімія. На перший (заочний) тур 

зареєструвалося 108 осіб з 18 областей України. Переможців першого 

(заочного) туру – 86 осіб. Учасників другого (очного) туру – 70 осіб. 

Переможців другого (очного) туру – 56 осіб. Зараховано на навчання до 
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6. Наукова, науково-педагогічна та інноваційна діяльність 

університету 

Національний університет харчових технологій – потужний 

навчально- науковий комплекс 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 більше 140 країни світу. 

Складовою діяльності Національного університету харчових 

технологій є наукова робота, яка була зосереджена в науково-дослідній 

частині, проблемній науково-дослідній лабораторії, Центрі колективного 

користування науковим обладнанням «Лабораторія біобезпеки, якості 

харчової продукції та безпеки харчування», чотирьох науково-дослідних 

центрах та на кафедрах університету. 

Стратегічні завдання науково-інноваційної роботи у 2018 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 виконання конкурентоспроможних наукових розробок, 

провадження інноваційно 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 
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діяльності». 

У вересні НУХТ виступив співорганізатором і активним учасником 

Всеукраїнського тижня харчових технологій, в рамках якого працювали 

виставки SWEETS Ukraine, BAKERY Ukraine, INPRODMASH, 

UPAKOVKA. Молоді науковці університету представили свої нові 

розробки – інноваційні технології хлібобулочних і кондитерських виробів, 

які були високо оцінені фаховим галузевим журі. До скарбнички нагород 

університету додалися відзнаки у номінації «Тріумф інновацій» за білково-

збивне печиво типу пішкоти «Левенятко»; печиво здобне дитяче 

функціонально-оздоровчого призначення «Морквяна насолода»; крекер 

«Амарантова магія», «Амарантове диво», «Лісовий подих» та «Лісова 

таємниця»; мармелад желейний «Обліпиховий», «Чорносмородиновий», 

«Лісова слива»; цукерки з додаванням ягідного та овочевого пюре 

«Аронія», «Герда», «Північне намисто», «Блюрей», «Сонячний зайчик»; 

цукерки «Молочне сузір’я» та «Солодкі історії»; крем масляний 

«Горобинка». 

Також протягом року НУХТ активно представив свої напрацювання 

на XXIІ Міжнародному форумі товарів для дітей «BABY EXPO-2018», 

Міжнародному форумі харчової промисловості та упаковки IFFIP-2018, 

Міжнародному форумі «Косметика України 2018», Міжнародному 

культурно-освітньому форумі «Шовковий шлях 2018: Україна-Китай», 

Всеукраїнському форумі «Успішний 11-класник» тощо.  

У рамках виставкових заходів були проведені 6 науково-практичних 

конференцій, організаторами яких виступили кафедри НУХТ.  

Науковий журнал «Ukrainian Food Journal» включено до міжнародної 

наукометричної бази Web of Science, продовжується робота по включенню 

наукового видання до наукометричної бази Scopus. Наукові журнали НУХТ 

«Наукові праці НУХТ», «Ukrainian Journal of Food Science», «Харчова 

промисловість» індексуються у відомих міжнародних наукометричних 

базах Index Copernicus, EBSCO, Universal Impact Factor, Google Scholar. 
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В 2018 р. здійснювалась підготовка здобувачів наукового ступеня 

доктора філософії за 10 науковими спеціальностями, а саме: 

 051 – Економіка; 

 073 – Менеджмент; 

 075 – Маркетинг; 

 102 – Хімія; 

 133 – Галузеве машинобудування; 

 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

 144 – Теплоенергетика; 

 151 – Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології; 

 162 – Біотехнології та біоінженерія; 

 181 – Харчові технології. 

До аспірантури НУХТ у 2018 році було зараховано 40 осіб (37 очної 

(денної/вечірньої) форми навчання та 3 – заочної) за 7 науковими 

спеціальностями. 

У 2018 р. в університеті працювало 7 спеціалізованих вчених рад, з 

них 6 по захисту докторських та кандидатських дисертацій, та 1 спецрада 

по захисту кандидатських дисертацій: 

 Д 26.058.01 зі спеціальностей 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (харчова промисловість), 08.00.03 – економіка 

та управління національним господарством; 

 Д 26.058.02 зі спеціальності 05.18.12 – процеси та обладнання 

харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв; 

 Д 26.058.03 зі спеціальностей 03.00.20 – біотехнологія, 05.18.04 

– технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідро біонтів; 

 Д 26.058.04 зі спеціальності 05.18.05 – технологія цукристих 

речовин та продуктів бродіння 

 Д 26.058.06 зі спеціальностей 05.18.01 – технологія 

хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових 
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концентратів, 05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів 

і комбікормів, олійних і луб’яних культур; 

 Д 26.058.07 зі спеціальностей 05.18.06 – технологія жирів, 

ефірних масел і парфюмерно-косметичних продуктів; 05.18.13 – технологія 

консервованих і охолоджених харчових продуктів; 05.18.16 – технологія 

продуктів харчування; 

 К 26.058.05 зі спеціальностей 05.13.06 – інформаційні 

технології, 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів, 05.14.06 – 

технічна теплофізика та промислова теплоенергетика. 
 

В університеті за 2018 рік проведено 25 наукових та науково-

практичних конференцій, а саме: 
 

№ 
п/п 

Дата 
проведення 

Науковий захід (семінар, конференція, симпозіум) 

1 27-28 березня Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи 
розвитку цукрової промисловості України» 

2 3-6 квітня Всеукраїнська наукова конференція « Дитяче харчування: 
доступність, безпечність, конкурентоспроможність» 

3 19-20 квітня ІІ Міжнародна науково-практична конференція "Перспективи 
майбутнього та реалії сьогодення в технологіях водопідготовки" 

4 17-18 квітня ХІ Всеукраїнська науково-практична конференція молодих 
вчених «Новітні технології пакування» 

5 23-24 квітня 84-а Міжнародна наукова конференція молодих учених, 
аспірантів і студентів «Наукові здобутки молоді – вирішенню 
проблем харчування людства у XXI столітті» 

6 16 травня Всеукраїнська наукова конференція «Інноваційні методи 
викладання іноземних мов у немовних ВНЗ» 

7 17-18 травня ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Практика і 
перспективи розвитку еногастрономічного туризму:  світовий 
досвід для України» 

8 22-23 травня ХІV Міжнародна науково-практична конференція « Проблеми 
управління та економіки підприємств в сучасних умовах» 

9 29 травня Всеукраїнська наукова конференція з міжнародною участю 
«Формування сучасного освітнього простору: досвід, ризики, 
механізм реалізації» 

10 21-22 червня Міжнародна-науково-методична конференція «Сучасні 
науково-методичні проблеми математики у вищій школі» 

11 11-13 вересня Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 
технології у хлібопекарському виробництві» 

12 11-13 вересня Міжнародна науково-практична конференція Здобутки та 
перспективи розвитку кондитерської галузі» 

13 12-13 вересня V Міжнародна спеціалізована науково-практична конференція 
«Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування 
харчової продукції – основні засади її конкурентоздатності» 
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14 23-25 жовтня Міжнародна науково-технічна «Мембранні процеси та 
обладнання в харчових технологіях та інженерії» 

15 6-7 листопада 7-ма міжнародна науково-технічна конференція «Наукові 
проблеми харчових технологій та промислової біотехнології у 
контексті євроінтеграції» 

16 14-15 
листопада 

ІV Міжнародна науково-практична конференція «Оздоровчі 
харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та 
безпека» 

17 20-21  
листопада 

IХ міжнародна науково-практична конференція студентів, 
аспірантів та молодих учених «Участь молоді у розвитку 
економіки та суспільства України»  

18 21-22 
листопада 

VІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Підвищення ефективності діяльності підприємств харчової та 
переробної галузей АПК». 

19 21-22 
листопада 

Всеукраїнська наукова конференція «Сучасні проблеми 
бухгалтерського обліку та фінансів» 

20 7-8 листопада VІ Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові 
проблеми харчових технологій та промислової біотехнології у 
контексті євроінтеграції» 

21 6 листопада Міжнародна студентська науково-практична конференція з 
проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан» 

22 15 листопада ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 
«Біотехнологія: досвід, традиції та інновації»  

23 16-17 
листопада 

III Міжнародна науково-технічна конференція «Якість і 
безпека харчових продуктів» 

24 21-22 
листопада 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція 
«Актуальні проблеми хімії та хімічної технології» 

25 22-23 
листопада   

V Міжнародна науково-технічна Internet- конференція 
«Сучасні методи, інформаційне, програмне та технічне 
забезпечення систем управління організаційно-технічними та 
технологічними комплексами» 

 

У 2018 році університет прийняв участь в роботі 9 міжнародних 

виставок, на яких представив 165 експонатів. 

№ 
Назва виставкового 

заходу 
Дата 

проведення 
Організатор 
виставки 

Примітки 

1. XXIІ Міжнародний 
форум товарів для 
дітей «BABY EXPO-
2018» 

3-6 квітня 
2018 р. 

АККО 
ІНТЕРНЕШНЛ 

Конференція «Дитяче 
харчування: доступність, 
безпечність, конкуренто-
спроможність» 

2. Міжнародний форум 
харчової 
промисловості та 
упаковки IFFIP-2018 

18-20 квітня 
2018 р. 

Міжнародний 
контрактовий 
ярмарок 

Провели конференцію 
«Новітні технології 
пакування». 

3. «Освіта та кар’єра–
2018» 

19-21 квітня 
2018 р. 

Товариство 
«Знання» 
України 

Гран-прі у номінації 
«Науково-дослідна 
діяльність навчального 
закладу» та почесне 
звання «Лідер вищої 
освіти України». 
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4. Міжнародний форум 
«Косметика України 
2018» 

29-30 травня 
2018 р. 

Асоціація 
«Парфумерія і 
косметика 
України» 

Кафедра технології 
жирів і парфумерно-
косметичних продуктів 
взяла участь у 
конференції 

5.  Міжнародний 
культурно-освітній 
форум «Шовковий 
шлях 2018: Україна-
Китай» 

14-15 червня 
2018 р. 

МОН, 
Українсько-
китайський 
центр розвитку 
культури і 
освіти 

Експозицію готували і 
представляли відділ 
міжнародних зв’язків і 
відділ рекламно-
виставкової та 
інформаційної діяльності

6. Всеукраїнський 
тиждень харчових 
технологій (виставки 
SWEETS Ukraine, 
BAKERY Ukraine, 
INPRODMASH, 
UPAKOVKA) 

11-13 
вересня 
2018 р. 

АККО 
ІНТЕРНЕШНЛ 

Провели конференції 
«Інноваційні технології в 
хлібопекарському 
виробництві», «Ресурсо- 
та енергоощадні 
технології виробництва і 
пакування харчової 
продукції – основні 
засади її 
конкурентноздатності» і 
«Здобутки та 
перспективи розвитку 
кондитерської галузі». 

7. Всеукраїнський форум 
«Успішний 11-
класник» 

13 жовтня 
2018 р. 

Освітня 
компанія 
ZNOUA 

Подяка від організаторів 

8. І-а профорієнтаційна 
конференція «Моя 
майбутня професія» 

10 
листопада 

2018 р. 

Освітня 
компанія «IBS 
Education» 

Влаштували розіграш 
призів із символікою 
НУХТ серед 
відвідувачів-школярів 

9. Міжнародна 
спеціалізована 
виставка «Освіта та 
кар'єра - День 
студента 2018» 

15-17 
листопада 

2018 р. 

Товариство 
«Знання» 
України 

Гран-прі у номінації 
«Впровадження та 
розвиток 
енергоефективних 
проектів і технологій» і 
почесне звання «Лідер 
наукової та науково-
технічної діяльності» 

 

На 01.12.2018 р. загальна кількість публікацій в журналах, що входять 

до наукометричних баз SCOPUS  та Web of Sience становила 87 (SCOPUS – 

38 публікацій, h-індекс – 20, кількість цитувань за рік – 284; WoS – 49 

публікацій, h-індекс – 14, кількість цитувань за рік – 186). 

Загальний підсумок по кількості публікацій за 2018 р. буде підведено 

в січні 2019 р. 
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Підвищення ефективності роботи аспірантури та докторантури: 

№ 
п/п 

Назва показника наукової та науково-технічної 
діяльності 

2015 2016 2017 2018 

2.4 Кількість діючих спеціалізованих вчених рад 7 7 7 7 
2.5 Кількість спеціальностей в спеціалізованих вчених 

радах НУХТ, всього 14 14 14 14 
2.5.1 з них: - спеціальностей в докторських 

спеціалізованих вчених радах 11 11 11 11 
2.5.2 - спеціальностей в кандидатських спеціалізованих 

вчених радах 3 3 3 3 
2.6 Кількість захищених дисертацій у звітному періоді, 

всього 49 52 18 32 
2.6.1 з них: - кандидатських дисертацій 42 42 16 27 
1) - захищених у спеціалізованих вчених радах НУХТ, 

всього 40 38 16 25 
 у тому числі: - захищених працівниками НУХТ 34 24 12 21 
 - захищених сторонніми працівниками 6 14 4 4 
2) - захищених у спеціалізованих вчених радах за 

межами НУХТ, всього 2 4 0 2 
2.6.2 - докторських дисертацій 7 10 2 5 
1) - захищених у спеціалізованих вчених радах НУХТ, 

всього 7 9 2 4 
 у тому числі: - захищені працівниками НУХТ 3 4 1 3 
 - захищених сторонніми працівниками 4 5 1 1 
2) - захищених у спеціалізованих вчених радах за 

межами НУХТ, усього 0 1 0 1 
 

У 2018 р. отримано 294 охоронних документів, в тому числі: 

 у співавторстві зі студентами – 178; 

 патентів на винаходи – 75 (у співавторстві зі студентами – 42) 

 патентів на корисну модель – 219 (у співавторстві зі студентами – 

136). 

Отримано 1 свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір. 

подано 331 заявку на видачу охоронних документів, в т. ч. зі студентами 

190. 

У 2018 р. в Проблемній науково-дослідній лабораторії виконувалось 

11 наукових тематик, що фінансуються за кошти держбюджету. З них 4 

фундаментальних, 6 прикладних та 1 розробка. В 2018 році закінчується 

виконання 4 наукових тематик, а 7 є перехідними. 26 грудня 2018 р. на 

засіданні НТР університету заслухано та затверджено звіти по виконанню 

держбюджетних тематик. В цьому році на конкурсний відбір подано 5 
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наукових тематик. 

У 2018 р. кафедри університету продовжували співпрацювати з 

провідними науково-дослідними інститутами НАН України та галузевими 

академіями наук, з якими 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 НА АНУ; 

 Інститутом сільського господарства Полісся НААНУ; 

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

 Інститутом ботаніки ім. М.Холодного НАНУ; 

 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; 

 Інститут фізики напівпровідників ім. В.П.Кладько НАН України; 

 Інститут мікробіології та вірусології ім. Д.К.Заболотного НАН 

України;  

 Інститут технічної теплофізики НАН України; 

 ДП «Державний науково-дослідний центр з проблем гігієни 

харчування Міністерства охорони здоров'я України»; 

 ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України; 

 Інститут газу НАН України; 
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 Інститут проблем математичних машин і систем НАН України. 

У травні 2018 року представники університету прийняли участь у 

Всеукраїнському фестивалі інновацій організованому Міністерством освіти 

і науки України разом з Київським національним університетом імені 

Тараса Шевченка та Науковим парком «Київський університет імені Тараса 

Шевченка»  з метою популяризації розробок вчених та інноваторів, 

залучення інвестицій до фінансування впровадження новітніх розробок. 

Представники університету прийняли участь у Всеукраїнському 

форумі «Молодь України - інтелектуальний потенціал нації». Мета Форуму 

– активізувати молодь, втілити в життя проекти, наукові дослідження і 

конкретні пропозиції, спрямовані на подолання загальнонаціональної 

кризи, досягнення взаємопорозуміння та довіри. 

Університет є сертифікованим учасником «Національної мережі 

трансферу технологій NТТN». У 2018р. в мережі розміщено 2 технологічні 

пропозиції з метою комерціалізації інтелектуальної власності університету 

(загальна кількість розробок 35). У 2018 р. 2 технологічні пропозиції 

розміщено в Українській інтегрованій системі трансферу технологій УІСТТ 

(загальна кількість розробок 24). 

У квітні Національний університет харчових технологій разом з МОН 

України прийняв участь у формуванні Концепції представлення країни на 

Всесвітній виставці «Експо-2020» м. Дубай. 

Активну участь в наданні пропозицій для включення в мережі 

трансферу технологій прийняли кафедри: 

 біотехнології продуктів бродіння і виноробства; 

 технології м'яса і м'ясних продуктів; 

 машин і апаратів харчових виробництв; 

 інформаційних систем; 

 технологічного обладнання та комп’ютерних технологій 

проектування; 

 технології цукру і підготовки води; 
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 технології ресторанної і аюрведичної продукції; 

 інтегрованих автоматизованих систем управління. 

Відбулося часткове 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 програм наукової, 

науково-технічної та інноваційної діяльності НУХТ, зокрема, участі 

університету в виставках, організації наукових конференцій, розширенню 

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, DAAD, Gorizont 2020 

та ін.), та поширюють отриманий досвід серед творчої молоді університету. 

Вперше подано конкурсні пропозиції для участі у програмі академічних 

обмінів імені Фулбрайта (програма обміну молодими науковцями між 

університетами України та США).  

Активізувалася робота над практичним впровадженням наукових 

розробок та пошуком інвесторів. 

За ініціативи Ради 2 наукові роботи подані на конкурс на отримання 

премій Президента України та Верховної Ради України для молодих 

вчених, 5 робіт – на здобуття стипендії кабінету міністрів України для 

молодих вчених.  

3 члени Ради молодих вчених пройшли конкурсний відбір і нині 

працюють в експертних комісіях МОН України з оцінювання наукових 

проектів молодих науковців. 
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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. 

Науково-дослідна та інноваційна діяльність студентів є невід’ємною 

складовою наукової діяльності Національного університету харчових 

технологій і першим етапом у підготовці наукових кадрів. Наукова робота 

студентів ґрунтується на багаторічній практиці та науковому досвіді, 

накопиченому за період існування університету. 

З метою всебічного сприяння науково-дослідній роботі, 

винахідницькій та творчій діяльності студентів, збереженню і розвитку 

інтелектуального потенціалу університету функціонує 77 студентських 

наукових гуртків з різних напрямів. Особливою активністю відзначилися 

такі студентські гуртки: «Мехатроніка», «BIOTECH», «Geek workspace», 

«Проблеми лінійної теорії автоматичного керування», «Молочна справа», 

«Поліфеноли», «Алхімік», «Теорії і практики туризму» тощо. Працюючи в 

наукових гуртках студенти вчаться аналізувати літературні джерела, 

проводити складні дослідження, готувати наукові доповіді, виступати 

перед аудиторією. 

Найкращі результати досліджень публікуються у збірниках тез, 

наукових журналах, оформляються заявки на видачу патентів. 

Студентське наукове товариство здійснює інформування  студентів і 

професорсько-викладацького складу кафедр щодо проведення різних 

конкурсів, олімпіад, конференцій та умов участі у таких заходах. У 2018 

році підготовлені накази на проведення І туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт  з галузей знань і спеціальностей (Конкурс) за 

25 напрямами та І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади (Олімпіада) 

за 45 інтегральними компетентностями. 

Здійснено відбір переможців першого туру та участь студентів у 

другому турі за рахунок коштів НУХТ. Також, з метою ефективної 
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підготовки студентів до участі у конкурсах та олімпіадах подано листи до 

базових вищих навчальних закладів з проханням включити до складу 

конкурсних комісій II туру Конкурсу та II етапу Олімпіади викладачів 

НУХТ. Участь викладачів у конкурсних комісіях другого туру дає 

можливість краще ознайомитися з конкурсними завданнями та роботою 

комісій і врахувати при подальшій підготовці студентів до участі у 

конкурсах та олімпіадах. 

У 2018 р. на базі Національного університету харчових технологій 

проведено: 

- II етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

напряму «Харчові технології» (1-й рік); 

- II етап ХIII Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з актуальних проблем пакувальної індустрії «Золотий каштан» та 

студентську науково-практичну конференцію за підсумками Конкурсу. 

- II етап Всеукраїнської студентської олімпіади за двома напрямами: 

- з напряму підготовки «Біотехнологія» та спеціальності 

«Промислова біотехнологія»; 

- з напряму підготовки «Туризм» спеціальності «Туризмознавство». 

З метою відзначення студентів - переможців І туру Конкурсу та І 

етапу Олімпіади підготовані накази на нагородження грамотами та 

виготовлено грамоти. 

Результати наукової діяльності співробітників університету отримали 

високу оцінку. Так професори Українець А.І., Шевченко О.Ю., Шиян П.Л., 

Сімахіна Г.О., Пасічний В.М. отримали у 2018 році премію Кабінету 

міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних технологій.  

Проректор з наукової роботи НУХТ проф. Шевченко О.Ю. отримав 

Державну нагороду України – почесне звання «Заслужений діяч науки і 

техніки України». 

На здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки подано 

підручник «Технологія цукру»(у 3-х томах) за редакцією проф. А. Українця. 
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7. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво 

Невід’ємною складовою діяльності Національного університету 

харчових технологій є міжнародне співробітництво, яке було і залишається 

одним із пріоритетів розвитку, університету який розвивається в рамках 

єдиного процесу інтеграції вищої школи України у світову систему вищої 

освіти. 

Зростання ролі освіти та науки у суспільстві, а також 

інтернаціоналізація вищої освіти характеризують міжнародний компонент у 

діяльності університету як необхідну умову його комплексного розвитку.  

Ключовим вектором формування сучасної освітньої політики країн 

Європи та світу є інтернаціоналізація та модернізація освіти. Цей процес 

зумовлений глобалізацією сучасного світу, розвитком міжнародної співпраці, 

економічною, політичною, соціальною та культурною інтеграцією країн. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській освітній системі, 

спрямовані на формування глобального мислення, толерантності, навичок 

міжкультурної комунікації, підготовку конкурентоспроможних спеціалістів 

на міжнародному ринку праці. Організаційна стратегія інтернаціоналізації 

освітнього простору в НУХТ спрямована на визначення цілей і завдань 

інтернаціоналізації освіти, впровадження міжнародного виміру в навчання, 

викладання, освітні послуги, стимулювання факультетів/інститутів щодо 

розвитку міжнародної діяльності університету.  

Іноземні партнери університету 

Університет системно підходить до питання інтеграції у європейський 

та світовий науково-освітянський простір, що реалізується, зокрема, через 

співробітництво із зарубіжними навчальними закладами, асоціаціями, 

фондами та установами.  

Однією з основних завдань університету є розвиток стратегічного 

партнерства з провідними університетами, науковими центрами та 

організаціями світу. Ми ретельно підбираємо собі партнерів, враховуючи 

унікальність нашого ЗВО та прагнення надавати високоякісний науковий та 
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навчальний продукт. На сьогоднішній день НУХТ має 66 зарубіжних 

партнера. 9 меморандумів (угод/договорів) про співпрацю були укладені у 

2018 р.. Нашими партнерами цього року стали: 

 Щецинський університет (Польща); 

 Могилевській державний університет продовольства (Білорусь); 

 Вища лінгвістична школа у Ченстохові (Польща); 

 Вища школа управління охороною праці в Катовіцах (Польща); 

 Університет Хохшуле Гейзенхайм (Німеччина); 

 Хэйлунзянский Бауі аграрний університет (КНР); 

 Українсько-Китайський центр розвитку культури і освіти (КНР); 

 «Т хотелс» ЕООД (Болгарія); 

 «Європа А-Я» ЕООД (Болгарія). 

Ще 3 договори знаходяться в стадії підписання. Здійснені усі 

необхідні нормативні заходи для підписання міжнародних договорів з 

наступними іноземними науково-освітянськими установами: 

 Університетом Хоккайдо (Японія) 

 Університетом Караманоглу Мехбетбе (Туреччина) 

 Університетом прикладних наук (Австрія) 

Членство університету в міжнародних організаціях та асоціаціях 

Членство у провідних академічних організаціях є однією із форм 

міжнародної інтеграції університету, яка вважається важливим показником 

інтернаціоналізації та міжнародного визнання. Пріоритетними напрямами 

міжнародної діяльності визнано забезпечення якості інтернаціоналізованої 

освіти, встановлення європейського партнерства, запровадження нових форм 

співробітництва, заохочення студентів до участі в міжнародних програмах, 

проектах, науково-дослідницької діяльності тощо. 

У 2018 р. університет є членом найбільш авторитетних академічних 

асоціацій та спільнот світу, міжнародних організацій, ураховуючи їхні 

особливості та досвід: 
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 IUFoST (Міжнародна Спілка з харчової науки та технології). 

IUFoST сприяє розвитку всесвітньої харчової науки та технології через 

освітні програми, семінари, регіональні симпозіуми та через IAFoST – 

Міжнародну Академію Харчової Науки та Технології;  

 EFFoST (Європейська федерація харчової науки та технології). 

Доступ до баз даних та нормативної документації. Публікація наукових 

досліджень у європейських виданнях;  

 ISEKI_Food-Association. З 2010 року Національний університет 

харчових технологій є членом Європейської Асоціації інтеграції харчових 

наук та інженерних знань у харчовій галузі; ISEKI_Mundus ISEKI-Food 3 and 

ISEKI_Mundus 2 Міжнародний консорціум за участю 94 партнера; 

 EHEDG (Європейська Група з гігієнічного проектування та 

інжинірингу) - це консорціум виробників обладнання, харчової 

промисловості, дослідних інститутів та громадських закладів, який був 

створений у1989 році з метою підвищити рівень гігієни при переробці й 

пакуванні продуктів харчування;  

 GHI (Європейська асоціація «Глобальні гармонізаційні 

ініціативи»). До асоціації входить більш ніж 30 знаних європейських 

виробників харчової промисловості провідних європейських університетів та 

ін.. 

 BSUN (Мережа університетів Чорноморського регіону) до якої 

входять визначні академічні спільноти, знані університети Туреччини, 

Азербайджану, Росії, Казахстану, Румунії, Болгарії, Угорщини та України. 

Членство в Мережі університетів Чорноморського регіону разом з 

провідними турецькими університетами дозволить установити зв’язки з 

турецькими ЗВО з подальшим акредитуванням наших навчальних програм в 

цій країні і тим самим вийти на турецький освітній ринок; 

 IAU (Міжнародна Асоціація Університетів) - всесвітня асоціація 

закладів та організацій вищої освіти. Вона була заснована в 1950 році при 

ЮНЕСКО; 
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 Magna Charta Universitatum (Велика хартія університетів). 

Підписана Велика Хартія окреслює фундаментальні принципи, якими мають 

керуватись університети, щоб забезпечити розвиток освіти та інноваційний 

рух у світі, який швидко змінюється. Метою документа стало відзначення 

найважливіших цінностей університетських традицій і сприяння тісним 

зв'язкам між університетами Європи. 

Участь у міжнародних грантових програмах і проектах 

Жан Моне – це однин з напрямів програми Європейського Союзу 

ЕРАЗМУС+, який координується Виконавчим агентством з питань освіти, 

аудіовізуальних засобів і культури (ЕАСЕА) щодо запровадження її в Україні 

у сфері вищої освіти. Метою напряму Жана Моне – це підвищенні рівня 

знань та поінформованості суспільства в ЄС та поза його межами з питань 

європейської інтеграції, через стимулювання викладання, дослідницької 

діяльності з європейської інтеграції, зокрема стосунків ЄС з іншими 

країнами, та міжлюдського та міжкультурного діалогу.  

Продовжується робота в рамках першого проекту Жана Моне Модуль: 

Інструменти, політика та кращі практики ЄС із захисту довкілля. Цілі та 

завдання проекту: краще розуміння політики ЄС у галузі охорони довкілля та 

вивчення інструментів. Впровадження цієї політики та кращих практик у 

країнах ЄС із захисту довкілля. Університетський курс з Екологічної 

політики ЄС для студентів-магістрів та успішне проведення літніх шкіл за 

участю іноземних партнерів для позаунівеситетської аудиторії, надають 

обізнаність широкому колу слухачів модулю щодо позитивного досвіду ЄС у 

царині захисту довкілля. 

У 2017 році вперше серед переможців програми НУХТ виграв другий 

проект поспіль. Тематика: Жан Моне Кафедра: Політика, регулювання та 

кращі практики зі сталого виробництва та споживання харчових продуктів 

у Європейському Союзі. Проект орієнтований на вивчення політики, 

технічного регулювання та найкращих практик у сфері стійкого виробництва 

та споживання продуктів харчування в Європейському Союзі. Основними 
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результатами діяльності проекту є підвищення обізнаності майбутніх 

фахівців, політиків, працівників харчової галузі та представників 

громадських організацій у ключових аспектах сталого виробництва та 

споживання продуктів харчування в Європейському Союзі та сприяння 

застосування цих знань в Україні. Головним показником досягнень буде 

вплив на випускників кафедри, їх роботодавців та представників державних 

органів. Також, експертний огляд дослідницьких публікацій та звітів за 

напрямком проекту забезпечить суттєвий вплив на розвиток країни. Влітку 

було проведено Міжнародну Літню Школу «Стале виробництво та 

споживання продуктів харчування у ЄС: виклики для України» EcoFood-2018 

у рамках проектів програми ЕРАЗМУС+ Жан Моне Кафедра FoodPro (# 

587488-EPP-1-2017-1-UA-EPPJMO-CHAIR) та Жан Моне Модуль EcoPro (# 

574796-EPP-1-2016-1-UA-EPPJMO-MODULE).З вітальним словом виступили 

проректор з наукової роботи НУХТ Олександр Шевченко, декан факультету 

біотехнології та екологічного контролю НУХТ Наталія Грегірчак, Аташе з 

питань наукового та університетського співробітництва Посольства Франції в 

Україні Сільвен Ріголле та керівник сектору з питань європейської інтеграції 

Міністерства інформаційної політики України Людмила Василенко, 

побажавши плідної роботи учасникам Міжнародної Літньої Школи. 

Тематики виступів: 

- Професор кафедри екології та збалансованого природокористування 

НУХТ, координатор проектів FoodPro та EcoPro Ігор Якименко окреслив 

сучасні виміри стратегії сталого розвитку ЄС. 

- Учасник проекту FoodPro, асистент-професор Міжнародного інституту 

промислової екологічної економіки Лундського університету (Швеція) Юлія 

Войтенко-Палган висвітлила інформацію про стале споживання, його 

принципи та проблематику в країнах ЄС та інших країнах світу. 

- Керівник відділу тестування Науково-дослідного центру незалежних 

споживчих експертиз «Тест» Ніна Кільдій провела порівняльний аналіз 

якості продуктів харчування згідно із законодавством України та ЄС. 
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- Віце-президент Всеукраїнської федерації споживачів «ПУЛЬС» 

Наталія Бородачова поділилася досвідом ЄС щодо системи захисту прав 

споживачів харчових продуктів. 

- Учасник проекту EcoPro, директор Національного центру токсичних 

сполук у навколишньому середовищі Університету Масарика (Брно, Чеська 

Республіка) Катерина Себкова висвітлила важливу інформацію по хімічних 

забруднювачах і менеджменту відходів в аспекті сталого розвитку у ЄС та 

світі. 

- Учасник проекту FoodPro, завідувач кафедри екології та 

збалансованого природокористування НУХТ Олена Семенова розповіла про 

нормативно-правове регулювання виробництва м'ясних та молочних 

продуктів у ЄС та Україні. 

- Координатор проекту Жан Моне Модуль «Контроль безпечності 

харчових продуктів у ЄС», доцент кафедри ветеринарно-санітарної 

експертизи НУБіП Марія Галабурда висвітлила інформацію про безпечність 

харчових продуктів у ЄС. 

- Президент Всеукраїнської громадської організації «Жива планета», 

координатор Міжнародного форуму для сталого розвитку бізнесу GREEN 

MIND Світлана Берзина розповіла про переваги та кращі практики 

застосування в Україні та світі інструментів сталого споживання та 

виробництва. 

- Учасник проекту FoodPro, доцент кафедри екології та збалансованого 

природокористування НУХТ Оксана Ничик ознайомила із регламентами ЄС 

щодо маркування харчових продуктів та вимогами до органічного 

виробництва. 

- Голова громадської організації «Єдина планета» Антон Вакуленко 

порушив питання про вплив промислового тваринництва та харчових звичок 

людей на клімат і довкілля. 

- Модератором засідання був старший експерт секторальної політики 

проекту ЄС «Підтримка впровадження Угоди про асоціацію між Україною та 
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ЄС» (Association4U) Сергій Щербина. Він же проаналізував взаємозв’язки 

сталого розвитку і торгівлі згідно з Угодою про асоціацію між Україною та 

ЄС (сільськогосподарське виробництво та харчова галузь). 

- З особливою зацікавленістю аудиторія чекала на виступи європейських 

колег. Учасник проекту FoodPro, асистент-професор Міжнародного інституту 

промислової екологічної економіки Лундського університету Юлія 

Войтенко-Палган із Швеції розповіла про економіку спільної участі (sharing 

economy). 

- Учасник проекту EcoPro, директор Національного центру токсичних 

сполук у навколишньому середовищі з Університету Масарика (Чеська 

Республіка) Катерина Себкова проаналізувала європейську регіональну 

активність щодо ідентифікації нових забруднювачів довкілля у аспекті 

сталого розвитку. 

- Не меншу зацікавленість викликала і доповідь керівника ПрАТ 

«Українська технологічна компанія» Євгенія Лукашевича, який розповів про 

сучасні ефективні технології очищення стічних вод харчових підприємств із 

виробництвом біогазу та досвід компанії по проектуванню та будівництву 

біогазових установок в Україні та Європі. 

- Учасник проектів FoodPro та EcoPro, доцент кафедри екології та 

збалансованого природокористування НУХТ Оксана Салавор представила 

екологічні, енерго- та ресурсоефективні технології у виробництві продуктів 

харчування у ЄС. 

- Учасник проекту Жан Моне Модуль «Екологічна політика і право ЄС», 

доцент кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства НУБіП 

Людмила Головко ознайомила зі сучасним станом адаптації законодавства 

України до законодавства ЄС у сфері безпечності та якості харчових 

продуктів. 

- Учасник проекту FoodPro, доцент кафедри екології та збалансованого 

природокористування НУХТ Ольга Тогачинська розповіла про регулювання 
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використання ГМО як сировини для виробництва продуктів харчування та 

кормів у ЄС. 

- Координатор проекту Жан Моне Модуль «Реалізація стратегії 

екологічної безпеки: інтеграція європейського досвіду»,  завідувач кафедри 

безпеки життєдіяльності, фізичного виховання та здоров'я людини 

Глухівського національного педагогічного університету ім. О. Довженка 

Олена Мельник проаналізувала кращі європейські практики перероблення та 

утилізації органічних відходів.  

- Учасник проектів FoodPro та EcoPro, молодший науковий співробітник  

НЦ «МАНУ» Євгеній Шаповалов провів порівняння політики, нормування та 

кращих практик щодо метанової ферментації відходів у ЄС та Україні. 

- Голова Української кліматичної мережі, член ради громадської 

організації «Екоклуб» (м. Рівне) Ілля Єременко розповів про міжнародний 

кліматичний рух, як можливість професійного і особистого росту.  

Реалізація програм міжнародної академічної мобільності 

Базуючись на Законі України «Про вищу освіту» та «Положенні про 

порядок реалізації права на академічну мобільність» затвердженого 

постановою КМУ від 12.08.2015р. №579, в розроблено, затверджено та 

введено в дію «Положення про академічну мобільність учасників освітнього 

процесу Національного університету харчових технологій». Дане Положення 

регламентує діяльність Університету щодо організації академічної 

мобільності студентів і встановлює загальний порядок організації програм 

академічної мобільності студентів. Факультети та інститути за підтримки 

відділу міжнародних зв’язків доклали багато зусиль до подання грантових 

заявок, координування та реалізації міжнародних проектів. У продовж року 

університет продовжував працювати у рамках європейської освітньої 

програми Erasmus+. Дана програма дозволяє забезпечити мобільність 

студентів та викладачів на основі стипендій, що надаються Європейським 

Союзом та покривають витрати на навчання й проживання. Відділом 

міжнародних зв’язків розроблено та підготовлено ряд договорів з 
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предметними додатками із європейськими університетами. Підписані 

договори надають можливість для бакалаврів, магістрів та викладачів 

безкоштовно навчатися або стажуватися у провідних європейських 

навчальних закладах.  

Протягом 2018 року студенти та викладачі НУХТ взяли активну 

участь у різних програмах академічної мобільності за кордоном: кредитна 

мобільність, навчальна і виробнича практика, мовне та наукове стажування.  

 Щецинський університет (Польща) - за програмою кредитної 

мобільності в рамках проекту ЕРАЗМУС+ 2 студента та 1 викладач (ННІЕУ) 

 Вроцлавський університет (Польща) За програмою кредитної 

мобільності в рамках проекту ЕРАЗМУС+. Готується набор студентів. 

 Університет Рея Хуана Карлоса (Іспанія) Підписано договір 

між університетами в рамках проекту ЕРАЗМУС+. Готується набор 

студентів. 

Подано заявки на співпрацю з університетами Караманоглу Мехбетбе 

(Туреччина) та Університетом Хохшуле Гейзенхайм (Німеччина). 

У рамках угод про підготовку фахівців за програмами двох та 

подвійних дипломів у звітний період продовжувалась співпраця з 

наступними університетами: 

 Вища Школа Управління Охорони Праці в Катовіцах (Польща) 

Програма Двох дипломів 2D! 6 студентів захист дипломів та новий набір 3 

студентів (ННІЕУ та ННІТІ ім. І.С. Гулого). 

 Вільнюський університет, Каунаський гуманітарний 

факультет (Литва) оновлюється пакет документів. 

В рамках підписаного договору про співпрацю з «Т хотелс» ЕООД 

(Болгарія) 20 студентів університету проходили виробничу практику в 

Болгарії. 

Незважаючи на економічні труднощі та надскладну ситуацію у державі 

в 2018 р. студенти, викладачі і співробітники НУХТ активно брали участь у 

різних міжнародних заходах за кордоном, проходили стажування в провідних 

108



університетах, а саме: 23 особи представляли наш університет на 

міжнародних конференціях, семінарах тощо; 10 студентів брали участь у 

кредитній мобільності і навчалися за кордоном; 20 осіб пройшли виробничу 

практики за кордоном; 17 викладачів пройшли довгострокове науково-

педагогічне закордонне стажування; 5 осіб займалися науковою діяльністю. 

Велику роль у збільшенні мобільності зіграло багатоканальне фінансування, 

яке здійснювалося не тільки за рахунок коштів університету, а й за рахунок 

власних коштів студентів і викладачів, стипендій та грантів, отриманих 

університетом від зарубіжних організацій на основі виграних конкурсів 

(наприклад програма Еразмус+).  

На основі меморандумів (договорів/угод) про співпрацю здійснюється 

організація спільних конференцій, симпозіумів, семінарів, інших наукових 

форумів; підготовка та видання спільних навчальних і наукових публікацій; 

академічна мобільність студентів, докторантів, викладачів; розробка 

спільних освітніх та освітньо-наукових програм; налагодження 

взаємовигідного співробітництва з органами влади, бізнесом, іншими 

зацікавленими сторонами; розробка, просування та реалізація спільних 

проектів до національних та міжнародних донорів. 

Університет обраний до складу асоційованих партнерів трьох 

Спільних магістерських програм Еразмус Мундус 

Виконавче агентство з питань освіти, аудіовізуальних засобів і 

культури (ЕАСЕА) і Національне агентство Еразмус+ оприлюднили 

результати конкурсів Спільних магістерських програм Еразмус Мундус у 

2018 році. П’ять українських університетів і одна організація увійшли як 

асоційовані партнери до складу трьох Спільних магістерських програм: 

«European Master in Law and Economics», «International Master on Wine 

Tourism Innovation», «European Master in Law and Economics». Приємно, що 

серед переможців від України є і Національний університет харчових 

технологій. Спільні магістерські та докторські (Ph.D) програми реалізуються 

партнерствами закладів вищої освіти країн-членів і партнерів програми 
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Еразмус+. Програми ступеневої мобільності передбачають навчання, 

принаймні, у двох вишах із країн-членів програми Еразмус+ з отриманням 

ступеня магістра (для магістерських програм) або Ph.D (для докторських 

програм). Тривалість навчання складає 1/1,5/2 роки для магістерських 

програм і 3 роки для докторських програм. Такі програми відбирають у 

рамках щорічних конкурсів. Програми відкриті для учасників із усього світу. 

Нагадаємо, що програма Європейського Союзу Еразмус+ покликана 

сприяти розвитку освіти, професійної підготовки, молоді та спорту, 

розрахована на 2014-2020 рр., має три ключових компоненти: мобільність, 

міжінституційна співпраця, підтримка реформ. 

Участь у міжнародних конференціях 

Викладачі кафедри харчової хімії, доценти Світлана Ковальова і Лариса 

Мазур разом із студенткою групи ТІ-2-2 Вікторією Коломієць взяли участь у 

роботі II International Scientific and Practical Conference "Science of the XXI 

Century: Problems and Prospects of Researches", організованої Науково-

освітнім центром RS Global, що відбулася в місті Варшава (Польща). Вони 

представили результати досліджень щодо перспективи використання методу 

ЯМР 1Н спектроскопії для визначення кількісного вмісту олеїнової кислоти у 

зразках соняшникової олії. Актуальність проведених досліджень зумовлена 

необхідністю раціонального використання соняшникової сировини, яка у 

сучасних умовах вирощування рослин характеризується нестабільним 

кількісним жирно-кислотним складом. Автори вивчали склад 

триацилгліцеридів соняшникової олії методом ЯМР 1H спектроскопії і 

довели, що неруйнівний і експресний метод ЯМР 1Н спектроскопії є 

перспективним інструментом для визначення співвідношення і масової 

частки олеїнової і лінолевої кислот у соняшниковій олії. Залучення студентів 

Навчально-наукового інституту харчових технологій до наукових досліджень 

сприяє підвищенню рівня знань студентів і покращенню їхніх навичок 

роботи зі спеціальною літературою.  
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16-а Міжнародна науково-технічна конференція «Наука – освіті, 

виробництва, економіці» Мінськ, , Білоруський національний технічний 

університет, Доповідач – магістрант кафедри МАХФВ Катерина Грінінг. 

Опубліковано статті науковців кафедри у збірнику конференції. 

Міжнародна конференція студентів, докторантів і молодих вчених 

«Students in Bucovina», м. Сучава, Румунія, Університет «Штефан чел Маре». 

У роботі Міжнародного наукового комітету Конференції взяв участь доцент 

кафедри МАХФВ Олексій Губеня. Також у роботі конференції взяли участь: 

аспірант Катерина Грінінг, магістранти Андрій Анісімов, Валентин Червоний 

і студентка Марія Аліпатова. Заочно взяли участь 5 студентів кафедри. 

Отримано 2 дипломи 3-го ступеня. 

9-й центральноєвропейський конгрес харчової науки (CEFood). м. 

Сибіу, Румунія. Заочна участь. Опубліковано 1 тези у збірнику Конгресу 

(доцент Губеня О.О.). 

Наукова конференція студентів, докторантів і молодих вчених. 

Русенський університет, філія у м. Разград, Болгарія. Заочна участь студентів 

і докторантів кафедри. За результатами роботи будуть опубліковані 5 статей 

у журналі «Наукові праці Русенського університету»  

Міжнародна конференція «Нові індустрії, цифрова економіка, 

суспільство – проекції майбутнього». Русенський університет, філія у м. 

Разград. Заочна участь вчених кафедр МАХФВ і харчової хімії. Представлені 

5 стендових доповідей. За результатами роботи опубліковано 6 тез доповідей 

і 6 статей у журналі «Наукові праці Русенського університету». 

Участь викладачів та науковців університету у редакційних 

колегіях журналів: 

 Journal of Food And Packaging Science, Technique and Technologies 

(Болгарія), проф. Гавва О.М., проф. Теличкун В.І.  

 Наукові праці Русенського університету (Болгарія), Доц.             

Губеня О.О. 
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А також в роботі міжнародних наукових комітетів конференцій: 

 Міжнародна конференція студентів, докторантів і молодих 

вчених «Students in Bucovina», Університет «Штефан чел Маре», м. Сучава, 

Румунія. Директор ННІТІ, доцент Блаженко С.І., доцент кафедри МАХФВ 

Губеня О.О.  

 16-а Міжнародна науково-технічна конференція «Наука – освіті, 

виробництва, економіці», Мінськ, Білорусь. Доц. Губеня О.О. 

 International Conference of Nonconventional Technologies, 

Міжнародна конференція нонконвективних технологій, м. Тимішоара, 

Румунія. Проф. Теличкун В.І., доц. Губеня О.О. 

 Міжнародна конференція «Нові індустрії, цифрова економіка, 

суспільство – проекції майбутнього», м. Разград, Богарія, Доц. Губеня О.О. 

Наукові видання НУХТ, що включені до провідних 

наукометричних баз 

Журнал «Ukrainian Food Journal». До роботи у редакційній колегії 

журналу залучено 13 іноземних вчених (Болгарія, Білорусь, Нідерланди, 

Литва, Молдова, Польща, Румунія, Туреччина). У журналі понад 40 відсотків 

складають статті іноземних вчених. Журнал включено до понад 10 провідних 

наукометричних баз, зокрема, Emerging Sourses Citaton Index (складова Web 

of Science), Food Science and Technology Abstracts, Chemical Abstract Service, 

EBSCO, DOAJ, CABI та інших. 

Журнал «Ukrainian Journal of Food Science». До роботи у редакційній 

колегії журналу залучено 6 іноземних вчених (Болгарія, Білорусь). У журналі 

понад 20 відсотків складають статті іноземних вчених. Журнал включено до 

понад 10 провідних наукометричних баз, зокрема, Food Science and 

Technology Abstracts, Chemical Abstract Service, EBSCO, Index Copernicus та 

інші. 

Журнал «Наукові праці НУХТ». До роботи у редакційній колегії 

журналу залучено 9 іноземних вчених (Італія, Португалія, Автрія, Литва, 

Ірландія, Польща, Нідерланди). Журнал включено до понад 10 провідних 
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наукометричних баз, зокрема, Food Science and Technology Abstracts, 

Chemical Abstract Service, EBSCO, Index Copernicus та інші. 

Участь іноземних вчених і студентів у наукових заходах НУХТ 

У 2018 році проводились такі конференції із Міжнародним статусом: 

- 85 Міжнародна наукова конференція молодих учених, аспірантів і 

студентів "Наукові здобутки молоді - вирішенню проблем харчування 

людства у XXI столітті”. До наукового комітету конференції залучені вчені 

із Болгарії, Білорусі, Грузії, Литви, Молдови, Румунії, Азербайджану, 

Нідерландів. Географія учасників складала 11 країн. 

- «Ресурсо- та енергоощадні технології виробництва і пакування 

харчової продукції - основні засади її конкурентоздатності». У роботі 

конференцію взяли участь представники 6 іноземних країн. 

- 5-та Міжнародна науково-практична конференція «Оздоровчі 

харчові продукти та дієтичні добавки: технології, якість та безпека». 

- VII Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові проблеми 

харчових технологій та промислової біотехнології в контексті 

Євроінтеграції», географія учасників складала 6 країн.  

- ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Біотехнологія: досвід, традиції та інновації». Цьогоріч у роботі ІІ 

Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції взяли участь 

науковці України, Польщі, Іспанії, Білорусі, Молдови, Вірменії та Болгарії. 

Слід відзначити широке коло учасників з Білорусі: Білоруський державний 

університет, Білоруський державний технологічний університет, Вітебська 

державна Ордена «Знак Пошани» академія ветеринарної медицини, СТОВ 

«ТрайплФарм», Інститут мікробіології НАН Білорусі. 

- Науково-технічна конференція за напрямками 24-ї секції Наукової 

ради МОН України відбулася в університеті. Відповідно  до тематичних 

напрямків секції №24 «Наукові проблеми харчових технологій та 

промислової біотехнології» Наукової ради Міністерства освіти і науки 

України, працювала Міжнародна науково-технічна конференція «Наукові 
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проблеми харчових технологій та промислової біотехнології в контексті 

євроінтеграції». У такому форматі на базі нашого університету вона 

проводиться вдруге. Її основне завдання – поглиблене вивчення і аналіз 

наукових робіт, ознайомлення з ними експертів харчової промисловості і 

промислової біотехнології, підвищення рівня проведення експертиз проектів, 

що подаються на конкурси і гранти для фінансування за кошти державного 

бюджету та направлені на розширення тематики наукових проектів для 

можливості співпраці науковців у світовому науковому просторі. 

Участь у заході взяли понад 40 організацій, що представляли Україну, 

Білорусь, Румунію, Азербайджан, Грузію, ПАР. 

Генеральний директор директорату науки Міністерства освіти і науки 

України Дмитро Чеберкус у своїй промові зазначив, що МОН зацікавлене у 

підвищенні якості наукових досліджень та якнайширшому впровадженні 

результатів роботи науковців у виробництво. Тому департамент науково-

технічного розвитку наполегливо працює над збільшенням фінансування 

наукових розвідок українських учених й розширенням інфраструктури науки 

України. Саме тому на базі НУХТ був створений Центр колективного 

користування науковим обладнанням, який дозволяє поглибити рівень 

фундаментальних наукових досліджень в галузі харчової промисловості. 

Таких центрів у нашій країні було створено ще 7, що дає можливість 

підвищити рівень фундаменталізації наукових досліджень в Україні. Крім 

того, високопосадовець відзначив, що наш університет є беззаперечним 

лідером у підготовці фахівців з харчових технологій і провідним науковим 

центром країни, широко знаним і за кордоном, саме тому він був обраний 

місцем проведення базової конференції за 24-ю секцією Наукової ради МОН. 

Також він зачитав вітання учасникам заходу від заступника міністра 

Максима Стріхи. У свою чергу генеральний директор Директорату 

безпечності та якості харчової продукції Міністерства аграрної політики та 

продовольства України Микола Мороз приєднався до привітань учасників 

конференції. Також у своєму виступі він звернув увагу на виклики сучасного 
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світу й інноваційні тренди харчової галузі. Він розповів про напружену 

роботу над гармонізацією галузевого законодавства з європейським, а також 

наголосив на необхідності поглиблення співпраці Мінагрополітики і МОН 

для пошуку шляхів започаткування спільних наукових проектів. Про 

концепцію діяльності Центру колективного користування науковим 

обладнанням «Лабораторія біобезпеки, якості харчової продукції та безпеки 

харчування» ґрунтовно доповів професор Василь Пасічний. Він звернув 

увагу присутніх на формування заявок на здійснення у Центрі наукових 

досліджень, презентував сайт Центру і детально пояснив методику 

користування ним. Форум зібрав провідних учених країни, які презентували 

результати своїх досліджень у рамках шести секцій: «Промислова 

біотехнологія, процеси та апарати харчової, мікробіологічної та 

фармацевтичної промисловості», «Ресурсозберігаючі технології 

зернопереробних виробництв, виробництва та зберігання хлібопекарських 

продуктів, кондитерських і макаронних виробів та харчових концентратів», 

«Ресурсозберігаючі технології крохмалевмісної та цукровмісної сировини, 

цукрозамінників, продуктів бродіння, алкогольних та безалкогольних напоїв, 

екстрактів, концентратів, харчових та кормових добавок», «Наукові 

проблеми технологій зберігання, консервування, виробництва та управління 

якістю і безпекою продуктів тваринництва, птахівництва і продуктів з 

гідробіонтів», «Ресурсозберігаючі технології виробництва, зберігання, 

консервування та управління якістю і безпекою продуктів на основі 

перероблення сировини мікробіологічного та рослинного походження, в т.ч. 

фруктово-овочевої», «Науково-технічні проблеми розроблення та 

удосконалення технології жирів та їх похідних, у тому числі харчового і 

технічного призначення, ефірних масел і парфумерно-косметичних 

продуктів». 

На кожній із секцій були заслухані доповіді по тематиках, що 

фінансувалися за кошти державного бюджету, а також дослідницькі 
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напрацювання для можливостей участі у грантовій тематиці, що 

фінансується за кошти держбюджету та міжнародних грантів. 

Конференція завершилася круглим столом, на якому її учасники 

підсумували свою роботу, а також висловили подяку організаторам за 

високий рівень проведення заходу, цікаву насичену програму та побажали 

подальших успіхів і вагомих здобутків. 

Нещодавно переможці Всеукраїнського проекту «Харчові технології 

2018» та завдяки допомозі фонду Бориса Клесникова відвідали Міжнародну 

кондитерську виставку ISM 2018 у Кельні (Німеччина). Нині для 

повноцінного професійного розвитку мало просто знати технології 

виробництва продуктів, необхідно орієнтуватися у всесвітніх трендах, 

відвідувати міжнародні заходи, переймати досвід успішних закордонних 

підприємств. На жаль, такі можливості є не у всіх. Тому, поїздка переможців 

Всеукраїнського проекту «Харчові технології 2018» і участь у роботі 

виставки ISM 2018 – це найкращий міжнародний досвід, важлива мотивація, 

стрімкий ріст і всебічний розвиток молоді. Під час роботи виставки наші 

студенти-технологи ознайомилися зі світовими тенденціями розвитку 

кондитерського ринку та інноваціями у виробництві шоколаду, печива, 

закусок снеків, батончиків, морозива, бісквітів тощо. Відвідали стенди 

гігантів світової харчової промисловості - Barcel, Barry Callebaut, Baronie, 

Colombina, Fini Golosinas, Griesson-de Beukelaer, Guylian, Icam, Ion, Kalfany, 

Kambly, Lambertz, Loacker, Manner, Millano, Niederegger, Ragolds , Ricola, 

Riegelein, Rübezahl, Seeberger, Seitenbacher, Sölen, Toms Confectionery, Trolli, 

United Confectioners, Wawel, Wawi. Із гордістю спостерігали, як експозиції 

українських виробників дивували європейців широким асортиментом 

солодощів і закусок 

Наш партнер – Русенський університет (Болгарія) спільно з Союзом 

вчених Болгарії проводили щорічну Міжнародну наукову конференції 

«Харчові технологія і біотехнологія». Конференція працювала за трьома 

тематичними напрямами – хімічні технології, біотехнологія і харчові 
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технології. Участь у конференції взяли вчені, представники виробництва і 

бізнесу з Болгарії, України, Македонії, Румунії та інших держав центральної 

та східної Європи. Активну участь у конференції взяли вчені нашого 

університету. Зокрема, на постерній сесії конференції були представлені 

понад 10 доповідей, що стосувались удосконалення процесів і обладнання 

харчових і фармацевтичних виробництв, пакувальної техніки і мехатроніки, а 

також питань організації та управління підприємствами. У секціях 

конференції взяли участь із доповідями доцент кафедри машин і апаратів 

харчових та фармацевтичних виробництв Олексій Губеня і магістрант цієї 

кафедри Катерина Грінінг. Тематика представлених доповідей стосувалась 

удосконалення процесів та обладнання фармацевтичних виробництв, 

зокрема, процесів тонкого подрібнення компонентів лікарських засобів. 

Враховуючи тематику доповідей наших науковців, адміністрація Русенського 

університету надала можливість нашим науковцям детально ознайомитись із 

виробничими потужностями болгарської фармацевтичної компанії 

«Антибіотик», що розташовані в місті Разград. Колеги також ознайомили 

наших представників із потужним лабораторним комплексом філії 

Русенського університету в місті Разград, зокрема, з лабораторіями 

надтонкого подрібнення, біотехнології, фармацевтії, підготовки барвників і 

контролю кольору та інших. Зазначимо, що плідна співпраця між нашим і 

Русенським університетом (зокрема, його філією в місті Разград) триває вже 

8 років. Найбільш тісні зв’язки з болгарськими колегами підтримуються 

науковцями кафедри машин і апаратів харчових та фармацевтичних 

виробництв. За ці роки відбулося декілька значних обмінів студентами і 

викладачами між нашими університетами, наші науковці мали можливість 

працювати в лабораторіях Русенського університету, спільно з Русенським та 

іншими університетами Болгарії та Румунії успішно виконаний 

Міжнародний проект 7-ї рамкової програми ЄС. 

14-15 червня 2018 р. наш університет презентував свої освітні і наукові 

пропозиції у рамках Міжнародного культурно-освітнього форуму 
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«Шовковий шлях 2018: Україна-Китай», до роботи якого долучилися 

керівники й представники 11 китайських і 46 українських закладів вищої 

освіти. Відкриваючи форум,  заступник міністра освіти й науки України з 

питань вищої освіти та євроінтеграції Юрій Рашкевич наголосив, що 

міжнародні дружні відносини між Україною та Китаєм сприяють співпраці 

між державами в галузях науки, техніки, освітнього та культурного розвитку. 

Зокрема, високопосадовець зазначив: «Результатами цього форуму повинні 

стати нові домовленості про спільні проекти, обмінні програми, спільні 

дипломи. Китай є стратегічним партнером України й університетська 

співпраця відіграє ключову роль в утвердженні міждержавного 

співробітництва. У нас із китайською стороною вже проведено два засідання 

підкомісії із питань освіти та науки, а також два форуми ректорів. Після 

проведення першого (у 2012 р.) між українськими і китайськими 

університетами були укладені понад 70 угод про співпрацю. Від Уряду 

висловлюю подяку представникам посольства Китаю та уряду Китаю за ту 

підтримку, яку отримує Україна, зокрема матеріально-технічну. Так, у 

рамках великого гранту закуплено для українських шкіл понад 20 тисяч 

комп’ютерів». 

Учасників форуму привітали ректор Національного авіаційного 

університету, на базі якого відбувалася подія, Володимир Ісаєнко, директор 

управління освіти міста Чунцін Лі Вінь, генеральний директор Українсько-

китайського центру розвитку культури і освіти Вей Лімін, ректор 

Ланчжоуського університету, академік Академії наук Китаю Янь Чунь Хуа, 

Державний секретар Міністерства культури України Ростислав Карандєєв. 

Усі вони наголошували на тому, що налагодження і розвиток співпраці між 

провідними закладами вищої освіти й установами України та Китайської 

Народної Республіки є запорукою подальшого зміцнення зв’язків між 

нашими народами у освіті, науці та культурі. А радник міністра з 

міжнародних комунікацій Міністерства інформаційної політики України 

Марина Соботюк, вітаючи учасників зібрання, наголосила: «Міністерство та 
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Студентська рада, наш дорадчий орган, готові долучитися до прокладення 

«шовкового шляху» Україна-Китай, зокрема, сприяючи знайомству двох 

культур та реалізовуючи освітні проекти. Наприклад, таким проектом може 

бути українсько-китайська абетка, посібник для вивчення китайської мови. 

Міністерство інформаційної політики готове підтримати таке видання 

друком для розповсюдження серед студентів». Робота форуму продовжилася 

у двох форматах: виставки, де кожний навчальний заклад-учасник форуму 

представляв свої здобутки, міг поспілкуватися з усіма зацікавленими та 

поширити свою інформаційно-рекламну інформацію, й презентацій у актовій 

залі. Яскрава, насичена презентація нашого університету разом із 

презентаційним відеороликом, підготовлені фахівцями відділу міжнародних 

зв’язків і відділу рекламно-виставкової та інформаційної діяльності, 

викликали значну зацікавленість не лише китайських колег, але й 

представників українських закладів вищої освіти. Зокрема, делегація 

Ланчжоуського університету висловила побажання побувати в нашому 

університеті й ближче познайомитися з НУХТ. Тож маємо всі підстави 

очікувати вже найближчим часом активне взаємовигідне співробітництво з 

китайськими партнерами у підготовці висококваліфікованих кадрів, 

впровадженні проектів подвійних дипломів, навчанні студентів, підготовці 

керівних кадрів харчової галузі, стажуванні науковців і студентів, спільному 

розробленні і впровадженні нових технологій та продукції на території 

Китаю, України й інших країн. Серед пріоритетів – співробітництво в 

розробленні інформаційних та енергоощадних технологій, матеріалознавстві, 

екологічній безпеці, біотехнологіях тощо.  

Переможцями хакатона агроінновацій Student Agritech Challenge 

організованого для студентів агро- і технічних спеціальностей 

агрохолдингом МХП спільно з Radar Tech і AgroHub стали студенти нашого 

університету: Іван Глущенко та Володимир Десюк (Навчально-науковий 

інженерно-технічного інститут ім. акад. І.С. Гулого), Христина Наливайко 

(Навчально-науковий інститут харчових технологій) і Олексій Дібров та 
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Євген Бондаренко (факультет автоматизації і комп’ютерних систем). За 

умовами конкурсу головний приз для команди-переможця – поїздка до 

одного з інноваційних технологічних парків Ізраїлю. Щойно завершився 

навчальний рік, як наші переможці отримали свій приз – 1 липня команда 

«Unity» вирушила на інтенсивний освітній курс до Ізраїлю. Їм підготували 

чотирьохденну програму, насичену активною й натхненною роботою: 

зустрічі з представниками місцевого технологічного ринку, лекції та 

практичні воркшопи. Global Israeli Initiative спільно з Embassy of Ukraine in 

the State of Israel, а також Асоціація «Ізраїль і країни СНД» гостинно 

прийняли візитерів. Першого ж дня наші студенти побували у The Center for 

Israeli Innovation, де познайомилися з передовими ізраїльськими 

технологіями, зустрілися та поспілкувалися з місцевими підприємцями.  А 

вже за кілька годин застосовували теорію на практиці у Campus Tel Aviv - A 

Google Space на воркшопі ізраїльського інвестора, який ділився таємницями 

продажу свого продукту. Наступного дня група відвідала загадковий, але не 

менш інноваційний Єрусалим. Ізраїль – одна з найбільш технологічно 

розвинених країн світу. Тож побувати в самому серці її індустрії інновацій – 

неоціненний досвід. Сподіваємося, ця поїздка стане поштовхом для наших 

студентів й далі розвивати власні ідеї. 

Студенти спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» проходять 

виробничу практичну підготовку у кращих 5-зіркових готельних 

підприємствах морського узбережжя Болгарії. Практична підготовка є 

важливою компонентою професійної освіти фахівців із готельно-ресторанної 

справи, а закордонна практика сприяє успішному працевлаштуванню 

випускників. Головним завданням виробничої практики для студентів 4 

курсу кафедри готельно-ресторанної справи є практична діяльність у 

закладах ресторанного господарства при курортних готелях Болгарії, під час 

якої вони ознайомлюються зі структурою підприємств, організацією послуг 

харчування і виробничих процесів, а також функціональними обов’язками 

працівників. Це дозволить нашим студентам закріпити та поглибити 
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теоретичні знання з організації та технології обслуговування у готельних 

підприємствах відповідно до міжнародних стандартів, ознайомитися з 

інноваційними технологіями готельно-ресторанного бізнесу та вдосконалити 

рівень володіння іноземними мовами. Тепер студенти кафедри готельно-

ресторанної справи мають чудову нагоду поєднати практичну підготовку у 

кращих туристичних дестинаціях морського узбережжя Болгарії зі 

знайомством із культурою цієї країни. 

Професор кафедри мехатроніки та пакувальної техніки увійшов до 

команди експертів на європейському чемпіонаті EuroSkills. 25-29 вересня 

в столиці Угорщини відбувся Європейський чемпіонат робітничих професій 

EuroSkills 2018. Змагання відбувалися в 41 компетенції. Всього в 

європейському чемпіонаті взяли участь 600 конкурсантів із 29 країн. На 

жаль, України серед них не було. Хоч Україна і стала в 2016 році 77-м 

членом всесвітньої організації WorldSkills International, але справи далі заяв 

про наміри не пішли. В Україні до цього часу не сформований професійний 

штат експертів по компетенціях, немає спроб провести для них майстер-

класи по умовах змагань, тощо. У цьому році нагода ознайомитися з умовами 

проведення змагань у компетенції «Мехатроніка» випала професору кафедри 

мехатроніки та пакувальної техніки НУХТ Миколі Якимчуку, який по 

запрошенню спонсорів конкурсу EuroSkills 2018 був спостерігачем у команді 

експертів. Цього року в компетенції «Мехатроніка» змагалися 15 команд. 

Змагання в даній компетенції передбачали розроблення, монтаж і 

налагодження навчального технологічного обладнання, яке складалося з двох 

функціональних станцій – транспортування та сортування з додатковими 

модулями тестування. Змагання проходили в шість етапів, кожний із яких 

ґрунтувався на результатах попереднього. Особлива увага була приділена 

отриманню досвіду по організації та проведенню національних конкурсів із 

мехатроніки. Інформацію та допомогу в цьому напрямку запропонували 

норвезькі колеги. Вітаємо професора Миколу Якимчука зі вдалим 
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завершенням стажування та бажаємо втілити отриманий досвід у підготовку 

студентів для участі України в наступних олімпіадах WorldSkills. 

Всього відділом міжнародних зв’язків у 2018 році зафіксовано 93 

відрядження наукових та педагогічних працівників, студентів та 

аспірантів. 

Прийом іноземних делегацій 

Позитивним показником порівняно з минулими роками є динаміка 

кількості іноземців, які відвідали наш університет. Стану високої 

міжнародної культури навчального закладу сприяє створення позитивного 

клімату, міжнародне співробітництво,  підвищення міжнародного престижу й 

репутації університету. За звітний період НУХТ прийняв 32 міжнародних 

делегацій. 

Враховуючи тісні зв’язки з Посольством Королівства Нідерландів 

Радник з питань сільського господарства пані Каролін Спаанс 

поінформувала, що уряд Нідерландів започаткував цікаву ініціативу, у 

рамках якої заплановано фінансування навчань і тренінгів українських 

викладачів за напрямком «Харчова безпека та екологія». При цьому має бути 

визначений провідний університет, на базі якого має бути реалізовано даний 

проект. 11 червня 2018 року в рамках цього проекту розпочалося 

стажування викладачів НУХТ: доцента кафедри технології молока і 

молочних продуктів Наталії Ющенко, доцента кафедри експертизи харчових 

продуктів Оксани Петруши та аспіранта кафедри технології хлібопекарських 

і кондитерських виробів Анастасії Шевченко. Стажування відбулося на базі 

університету HAS Hogeschoo l(Нідерланди) за підтримки FoodTechLink 

Ukraine та Посольства Королівства Нідерландів у Києві за участі Dutch-

Ukrainian Dairy Centre Нідерландсько-Українського Молочного Центру за 

програмою PIB Food Tech Link. Досвідчені викладачі HAS Hogeschool 

презентували свої методики навчання, які популярні не лише в цьому 

університеті, але й в усьому світі: PBL (Problem Based Learning), Flipped 

classroom та Blended learning. Наші фахівці не лише ознайомились із 
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особливостями таких методів, але й спробували себе у якості студентів. 

Програма стажування була насичена різноманітними складовими: лекціями, 

семінарами, практичними та лабораторними заняттями, відвідуванням 

підприємств та виставки. Компанії, які відвідували стажери, відзначили 

професійну обізнаність учасників курсу стажування. Програма стажування 

включала 6 екскурсій на: Sormac Vegetable processing equipment (компанія із 

виробництва обладнання для сортування і оброблення овочів); Elpress 

(компанія із виробництва обладнання у галузі промислової гігієни); Fossa 

Eugenia (компанія з вирощування моркви, та її наступного оброблення для 

реалізації у супермаркетах); Cornelissen Varkens (ферма з вирощування 

свиней); Custers-Keursten (молочна ферма, де окрім отримання молока 

власники додатково виробляють рисовий пудинг у невеликих кількостях і 

реалізують його у районних магазинах і супермаркетах); K.I SAMEN (велика 

ферма, яка займається не лише отриманням та здачею молока, але й має 

світове визнання із розведення та селекції великої рогатої худоби). 

Наприкінці стажування учасники відвідали виставку VIV EUROPE 

2018, присвячену обміну здобутками у сільському господарстві та 

первинному обробленню птиці, яєць, врожаю і т.д.. Інноваційні методи 

навчання, знання та навички, отриманні під час стажування, будуть 

запроваджені у навчальний процес нашого університету. Особливу вдячність 

учасники курсу стажування висловлюють куратором даного проекту: Esther 

Vennekens  і Peter van Gastel. На цьому співробітництво між університетом та 

HAS Hogeschool не завершено, налагоджені контакти дозволять у 

подальшому розширювати навчальні та наукові горизонти. 

23 травня університет відвідав Надзвичайний і Повноважний Посол 

Індії в Україні Манодж Кумар Бхарті. Поважний гість зустрівся з 

ректором, професором Анатолієм Українцем і проректором з наукової 

роботи, професором Олександром Шевченком. Завітати до НУХТ пана Посла 

спонукало бажання ближче познайомитися із закладом вищої освіти, про 

який він чув багато схвальних відгуків. Надзвичайно високу оцінку нашому 
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закладу дав віце-президент університету Патанжалі (Харідвар, Індія), 

президент Духовного Ведичного Центру Даянанд, Навчального і 

благодійного товариства (Нью Делі), попечитель Фонду Пілот Баба Гуан 

Сангам, голова Центру дитячої освіти (Делі), доктор Вачаспати Кульвант, 

який на той час читав цикл лекцій нашим студентам, викладачам і 

співробітникам. Протягом свого перебування у НУХТ доктор Кульвант 

прочитав захоплюючу лекцію про базові принципи Аюрведи «Концептуальна 

еволюція в Аюрведі: з точки зору Гуни». А також низку лекцій: «Аюрведа: 

антична наука цілісного здоров’я», «Співвідношення між Дошами і Раса: 

вплив сонячного місяця та індивідуальної енергії на основі сезону», 

«Введення в Панчакарма Шодхан - Дії Панчакарми - Дія очищення», 

«Трав’яна медицина як підсилювач пам’яті», «Йога та здоров’я», «Йога для 

лікування стресу», «Йога для покращення пам’яті: огляд на основі доказів», 

«Методи релаксації при управлінні психосоматичними розладами», 

«Духовність у терапевтичній системі». Скориставшись нагодою, пан Посол 

прослухав останню лекцію доктора Вачаспати Кульванта і поспілкувався з 

присутніми на ній студентами, викладачами й співробітниками університету.  

З метою підвищення кваліфікації та ознайомлення із сучасними 

підходами викладання фахових дисциплін англійською мовою, англійської 

мови професійного спрямування/для академічних цілей та відповідно до 

виконання поставлених завдань є залучення до навчального процесу в 

університеті провідних європейських лекторів, науковців і практиків.  

Старший консультант з питань вищої освіти представництва «Pearson» 

британець Майкл Хадсон, представник видавництва висвітив тему «My 

English Lab – «Informing Teaching, Enhancing Learning». My English Lab - 

сучасна освітня платформа, розроблена Pearson для вивчення англійської 

мови, мета якої полегшити роботу викладачів, мотивувати і зацікавлювати 

студентів. Сучасні технології створюють можливості для вивчення і 

удосконалення мови будь-де, будь-коли, лише натисканням кнопок телефону, 

планшета або комп’ютера. Майкл Хадсон поділився власним досвідом 
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імплементації системи My English Lab, зазначивши, що це значно підвищує 

інтерес студентів до вивчення англійської мови, заохочуючи їх до виконання 

домашніх завдань. Викладачі кафедри зацікавилися новітньою розробкою, 

зазначивши очевидні переваги такої інноваційної технології у вивченні 

англійської мови: різноманіття завдань для роботи в аудиторії, розроблені 

цікаві завдання для самостійної роботи студентів, перевірка домашніх 

завдань відбувається автоматично, викладач має змогу контролювати роботу 

студентів, допомагаючи їм справлятися з труднощами. 

Студенти факультету біотехнології та екологічного контролю мали 

чудову нагоду прослухати лекцію професора Університету Хоккайдо – 

Сатору Кавасакі (Японія). Розпочав зустріч професор Сатору з історію 

свого університету, а головною темою виступу були екологічні проблеми 

берегової лінії та способи їх вирішення. 

26 березня в університеті побувала делегація Чунцінського 

університету разом із генеральним директором Україно-Китайського центру 

розвитку культури та освіти Вей Лімін і директором центру Віталієм 

Марченком. Колеги з Китайської Народної Республіки прибули до нашої 

країни з метою налагодження співпраці з вищими навчальними закладами 

України, й не могли оминути увагою такий потужний і знаний у світі виш, як 

НУХТ. Гості зустрілися з ректором, професором Анатолієм Українцем, який 

розповів про славетну історію університету, його сьогодення, інноваційні 

освітні програми підготовки фахівців, унікальні наукові дослідження і 

розробки наших вчених. Проректор з міжнародної роботи Чунцінського 

університету Хавк Кху і начальник міжнародного відділу Чунцінського 

університету Рекс Гао зацікавилися міжнародними програмами, за якими 

працює наш колектив і, зокрема, співпрацею з вишами і науковими 

установами КНР. Також гостей цікавила можливість започаткування програм 

академічної мобільності, підготовки наукових кадрів, ведення спільних 

наукових досліджень. Знайомство з НУХТ вони продовжили на кафедрах 

машин і апаратів харчових та фармацевтичних виробництв, технології 
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хлібопекарських і кондитерських виробів, інтегрованих автоматизованих 

систем управління, біотехнології і мікробіології. Там китайські фахівці 

детальніше дізналися про співпрацю наших кафедр з провідними 

виробниками обладнання, оглянули навчальні й наукові лабораторії, 

поспостерігали за лабораторними і практичними заняттями студентів. Гості 

були приємно вражені рівнем оснащення лабораторій, розмаїттям наукових 

інтересів наших викладачів і студентів. 

Літній англомовний кампус із викладачами зі США «Тransform 

English Academy», який працював в нашому університеті з 7 по 13 липня. 

Cтуденти та викладачі усіх інститутів та факультетів нашого університету за 

допомогою семи американських тьюторів – Dean Johnson, Jane Johnson, Claire 

Johnson, Andy Johnson, Annie Dunn, Maya McLane, Meilynne McKenzie і WR 

McKenzi мали унікальну нагоду провести канікули з користю: вдосконалити 

свою англійську, відчути себе акторами, отримати нові знання, підкріпити їх 

сертифікатами, завести нових друзів і відпочити. Робота кампусу 

завершилася, а наш колектив уже з нетерпінням чекає на плідну співпрацю з 

нашими американськими партнерами наступного літа. 

27 вересня університет приймав делегацію Університету Невади 

(США) у складі: віце-президента з державних справ Луїса Валери, віце-

президента з досліджень та економічного розвитку Мері Кроган і помічника 

віце-президента з економічного розвитку Захарі Майлза. Університет Невади 

є державним дослідницьким університетом, він знаходиться у пригороді Лас-

Вегаса Рая, штат Невада. Гості зустрілися з ректором нашого університету 

Анатолієм Українцем і проректором з наукової роботи Олександром 

Шевченком. У ході спілкування вони дізналися про славну історію і 

сьогодення нашого навчального закладу, його структуру й спеціальності, за 

якими здійснюється підготовка спеціалістів, коло наукових інтересів наших 

фахівців, позиції, що займає НУХТ у рейтингах незалежних експертів. У 

свою чергу американські фахівці розповіли про свій університет і мету свого 

візиту в Україну – вони дуже зацікавлені у співпраці з такими потужними 
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профільними вишами, як наш. З-поміж українських закладів вищої освіти їх 

зацікавили лише два – Національний університет харчових технологій і 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 

інститут ім. Ігоря Сікорського». Сторони дійшли згоди щодо започаткування 

співпраці у наукових дослідженнях, академічній мобільності студентів і 

викладачів, комерціалізації результатів спільних проектів. У ході візиту до 

НУХТ американські колеги побували на кафедрах біотехнології і 

мікробіології, інтегрованих автоматизованих систем управління, процесів і 

апаратів харчових виробництв, на факультеті готельно-ресторанного та 

туристичного бізнесу. Вони активно цікавилися організацією навчального 

процесу, задавали багато питань стосовно залучення до наукової роботи 

студентів, захисту об’єктів інтелектуальної власності, впровадження 

розробок наших фахівців у виробництво. Також гості багато спілкувалися з 

нашими студентами, які продемонстрували не лише високий рівень знань зі 

своїх майбутніх спеціальностей, але й дуже пристойний рівень володіння 

англійською мовою, вільно і впевнено відповідаючи на численні запитання 

американських освітян. Представники Університету Невади висловили своє 

захоплення матеріально-технічним забезпеченням навчального процесу й 

наукових досліджень в нашому університеті, дуже сподобалися їм і наші 

викладачі, й студенти. Найближчим часом буде підписаний меморандум про 

співпрацю між Університетом Невади і НУХТ, що відкриє нові горизонти 

для обох навчальних закладів. 

Найважливішим показником якості та ефективності освітньої 

діяльності ЗВО, визнанням його престижу на національному та 

міжнародному рівнях є наявність іноземних студентів. Система набору і 

навчання іноземних студентів починає відігравати ключову роль в 

підвищенні чисельності іноземних студентів в українських ЗВО. Завдяки 

встановлення стійкої, довготривалої орієнтації навчального закладу на 

підготовку спеціалістів і наукових, активізації інформаційно-рекламної 

діяльності з використанням Інтернет і інших сучасних інформаційних 
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систем, створення за кордоном мережі постійних партнерів, організаційних 

структур, забезпечують набір іноземних громадян для навчання. У 2018 році 

НУХТ уклав 8 договорів із суб’єктами господарювання (резидентами та 

неризедентами), щодо організації набору іноземних громадян для 

запрошення навчання. 

Привабливість навчання в нашому університету для іноземних 

громадян зростає з кожним роком. За звітний період Національний 

університет харчових технологій покращив позиції і на міжнародному ринку 

освітніх послуг. У 2017/2018 н.р. в НУХТ по різним формам і рівням 

навчається 78 іноземних студентів з 12 країн світу. Працюють дві групи 

підготовчого відділення НУХТ. 

Першочерговим завданням міжнародної діяльності на 2018/2019 н.р. 

буде збільшення чисельності іноземних громадян, які бажають навчатися на 

програмах бакалаврської та магістерської підготовки та в аспірантурі. 

Університету в інтернет-просторі  

З метою розширення англомовного представництва Національного 

університету харчових технологій в міжнародному освітньому інтернет-

просторі за 2018 рік було виконано наступне:  

 впроваджуються нові ідеї щодо розміщення інформації її стилю і 

подачі відповідно до цільової аудиторії; 

 триває постійна робота над оновленням і вдосконаленням 

багатомовного контенту головного веб-сайту НУХТ, впровадження 

мобільної адаптивної версії багатомовного сайту вирішує проблему 

коректного відображення контенту сайту на будь-якому гаджеті;  

 проводиться регулярний моніторинг веб-сайтів провідних 

університетів світу (переважно США, Польща, Великобританія, Німеччина, 

Канада) для використання кращих світових практик та інструментів 

представлення інформації на багатомовному веб-сайті НУХТ; 

 підготовлено англомовні рекламні тексти, що висвітлюють 

діяльність НУХТ та модернізацію англомовних відеороликів для розміщення 
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інформації про університет на зовнішніх інтернет-ресурсах; 

 за рахунок використання інструментів комунікації інтернет-

спільноти, актуалізації контенту із відповідною категоризацією 

репрезентованого матеріалу та відповідно до тематичного спрямування групи 

НУХТ представлено у найбільшій світовій соціальній мережі «Facebook» 

тощо.  

Спортивні досягнення та культурно-масова робота на 

міжнародному рівні 

У бельгійському місті Шарлеруа влітку відбувся тенісний турнір 

Міжнародної федерації тенісу першої категорії, участь у якому взяв студент 

першого курсу спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Навчально-наукового інституту економіки і управління Павло Шумейко. 

Павло зайняв перше місце в парному розряді, це вже третя перемога юнака за 

цей рік на престижних міжнародних турнірах. Станом на 4 червня він займає 

64 позицію в світовому юніорському рейтингу та першу позицію в рейтингу 

Федерації тенісу України серед юнаків до 18 років. Також Павло є членом 

юніорської збірної України. 

Нещодавно у м. Києві відбувся масштабний міжнародний 

спортивний фестиваль INTERSPORT FEST UA. Спортивне свято 

проводилося вже вчетверте, і цього року зібрало близько 6000 бігунів із 12 

країн світу. Центральною подією фестивалю став забіг «Intersport Ukraine 

Run 2018». Особливу пропозицію організатори підготували для студентів – 

окремий забіг Student’s cup на 5 км. Серед учасників забігу окрім студентів 

нашого університету були представники з 16 інших закладів освіти. До 

проведення спортивного свята студенти НУХТ долучилися не лише як 

учасники забігу та активні вболівальники, а і як волонтери, без підтримки 

яких у проведенні таких масових подій обійтись нині складно. Аби не 

розгубитись у насиченій програмі свята координатором студентської збірної 

була голова благодійного сектора студентської ради університету Анастасія 

Бакун. Надзвичайно приємно відзначити, що для участі у змаганнях та із 
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метою достойно представити наш університет на міжнародному спортивному 

фестивалі долучилися студенти, як молодших, так і старших курсів. Загальна 

кількість зареєстрованих учасників команди НУХТ налічувала понад 300 

осіб. Позитивну атмосферу та спортивний настрій серед молоді активно 

підтримували голова студентської ради НУХТ Олександр Висоцький і голова 

благодійного сектора Анастасія Бакун. Маршрут INTERSPORT RUN UA 

пролягав центральними вулицями міста Києва, а старт і фініш розмістився у 

самому серці столиці – на Хрещатику. У подоланні дистанції на 5 км взяли 

участь 243 студенти НУХТ. Серед амбітної та спортивної молоді фестивалю 

наші студенти виділялися безмежною позитивною енергетикою, 

неймовірною організованістю та відповідальністю. Врешті така потужна 

команда не могла не здобути перемогу. Організаторами фестивалю була 

визначена команда студентів НУХТ як найбільш численна серед всіх 

учасників забігу Student’s cup та нагороджена головним кубком фестивалю. 

Видавнича діяльність відділу міжнародних зв’язків  

Розроблена нова версія сайту, ведуться технічні роботи по 

заповненню сторінок. Забезпечення функціонування офіційного сайту 

відділу міжнародних зв’язків співробітництва, на якому розміщується 

актуальна інформація з наукових та освітніх програм та забезпечення 

інформації на офіційному сайті НУХТ у розділі «Події». Розроблено та 

видано у тираж рекламно-інформаційні флаєра та буклети про діяльність 

університету. 

Основні досягнення: розширення географії міжнародних зв'язків, 

прагнення закордонних інститутів до співробітництва із НУХТ та участь 

нашого університету в роботі міжнародних організацій свідчать про його 

визнання та зростаючий авторитет на міжнародній арені. 

Міжнародна діяльність університету в рамках співробітництва 

забезпечує підвищення науково-кваліфікаційного рівня викладачів та 

науковців, студентів та аспірантів. В умовах глобалізаційних процесів у 

сфері освіти статус Національного університету харчових технологій зростає, 
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а географія міжнародних зв’язків розширюється, що забезпечує формування 

позитивного іміджу української освіти і держави в цілому.  

Основні проблеми: не приділяється достатньо уваги осмисленню 

результатів наукової діяльності закордоном, що ускладнює як аналіз 

результатів заходів, так і формування пропозицій щодо подальшого розвитку 

міжнародного співробітництва. Фахівці НУХТ ще не повністю усвідомлюють 

важливість всіх без виключення нормативних документів при здійсненні 

міжнародного співробітництва. Ефективність зусиль у міжнародній 

діяльності у значній мірі зменшує суперечливість існуючих нормативних 

актів. 
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8. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету 

8.1. Згідно Порядку складання фінансової, бюджетної та іншої звітності 

розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів станом 01.01.2019 року 

кредиторська заборгованість по видаткам за товари, роботи та послуги не 

обліковується в ГУ ДКСУ у м. Києві. Університетом всі бюджетні 

зобов'язання та розрахунки по договорах за отримані товари, роботи та 

послуги виконано в повному обсязі в межах кошторисних призначень. 

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. 

Фактів витрачання 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 11.10.2016р. № 710 «Про ефективне 

використання державних коштів». 

Порушень вимог Бюджетного кодексу України не встановлено. 

8.2 . Протягом 2018 року нараховано та перераховано до державного 

бюджету наступні податки та збори: 

- єдиний соціальний внесок - 34 792,0 тис.грн.; 

- податок з доходів фізичних осіб - 29 579,0 тис.грн.; 

- військовий збір - 2 468,0 тис. грн..; 

- податок на додану вартість - 2 907,0 тис. грн.: 

8.3 Кошторисні призначення за КПКВ 2201160 на 2018 рік затверджені 

за доходами і видатками: по загальному фонду державного бюджету на суму 

164 428,3 тис.грн., по спеціальному фонду державного бюджету на суму 92 

800,4 тис.грн. 
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Аналізом структури доходів і видатків встановлено, що за загальним 

фондом державного бюджету- згідно кошторису розподіл видатків складає : 

- 83 % - на оплату праці з нарахуванням; 

- 3 % - на стипендіальне забезпечення; 

- 11 % - на оплату комунальних послуг та інших послуг; 

- 2% - на забезпечення дітей-сиріт (харчування та предмети гардеробу) 

- 1% - придбання обладнання і предметів довгострокового використання             

(комп’ютерна техніка). 

Структура видатків за спеціальним фондом кошторису: 

- 62 % - на оплату праці з нарахуванням; 

- 16 % - на оплату комунальних послуг; 

- 9% - придбання предметів, матеріалів, обладнання для забезпечення 

навчального процесу та господарської діяльності Університету; 

- 6% - оплата послуг та податків для забезпечення навчального процесу 

та господарської діяльності Університету; 

- 7% - капітальні видатки. 

По КПКВК 2201190 «Виплата академічних стипендій студентам 

(курсантам) вищих навчальних закладівстипендія » кошторисні призначення 

на 2018 рік затверджені на загальну суму 31 237,00 тис. грн. 

У відповідному періоді проводилась індексація заробітної плати, 

стипендії студентам, аспірантам, докторантам. 

Заборгованості із заробітної плати, стипендії та комунальним послугам 

університет не має. 

Річні кошториси, за КПКВ 2201160 та КПКВ 2201040, плани асигнувань, 

плани використання бюджетних коштів, помісячні плани використання 

бюджетних коштів на 2018 рік затверджені Міністерством освіти і науки у 

січні 2018 року. 
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9. Забезпечення стійкого фінансово-економічного становища та 

управління майном 

Загальний обсяг видатків по забезпеченню основної діяльності 

університету у 2018 році склав 246 905,3 тис. грн..  

(загальний фонд - 164 428,3 тис. грн., спеціальний фонд-82 477 тис. грн.). 
 

Видатки загального та спеціального фонду у 2018 році, тис.грн. 

№п/п Видатки Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

Разом 

1. 
Заробітна плата та 
нарахування 

136 860 55 750 192 610 

2. 
Стипендія та матеріальне 
забезпечення студентів-
сиріт 

7 593 - 7593 

3. 
Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 

17 976 6 477 24 453 
 

Матеріально-технічна база університету використовується 

безпосередньо за призначенням. Крім того, відчуження, реалізація будівель, 

майна, земельних ділянок не відбувалась. 

Для забезпечення  експлуатації матеріально-технічної бази 

університету протягом 2018 року виконані значні капітальні та поточні 

ремонти навчальних приміщень і гуртожитків на загальну суму 5 850,8 

тис.грн. (капітальний ремонт - 4 435,7 тис.грн., поточний ремонт – 1 415,0 

тис.грн.), які виконувались підрядним та господарським способом 

відповідними службами університету. 

В рамках розвитку матеріальної бази університету та надання якісної 

освіти студентам у 2018 році було придбано предмети та обладнання 

довгострокового користування на загальну суму 4 687,2 тис. грн., в тому 

числі комп’ютерну техніку на  суму – 3806,6тис.грн. Для забезпечення 

проживання студентів в гуртожитках Університету придбано меблів та 

постільної білизни на загальну суму 690,2 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 
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аудиторного фонду. Загальна кількість орендарів, з якими укладено договори 

- 22, загальною площею - 361,96 кв.м. Надходження від плати за оренду в 

2018 році склали - 600,9 тис.грн. 

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 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. 

 

10.  Заходи до запобігання проявам корупційних правопорушень 

в університеті 

У Національному університеті харчових технологій за період 2018 року 

у межах компетенції вживалися заходи, спрямовані на безумовне та чітке 

виконання норм Закону України «Про запобігання корупції» від 14 жовтня 

2014 року № 1700-VIII, Постанови Кабінету Міністрів України від 04 березня 

2013 року № 706 «Питання запобігання та виявлення корупції» та інших 

нормативно-правових актів антикорупційного законодавства. 

В університеті за звітний період не було виявлено порушень вимог 

Законів України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».  

Надавали своєчасну достовірну, у повному обсязі інформацію, яка 

підлягає наданню відповідно до законів України «Про інформацію» та «Про 

доступ до публічної інформації». 
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З метою недопущення (запобігання) виникнення корупційних ризиків з 

боку посадових осіб університету здійснювався систематичний, всебічний, 

об’єктивний контроль шляхом перевірки роботи працівників відділів 

(кафедр). 

Також з метою запобігання виникнення корупційних ризиків керівному 

складу університету (відокремлених структурних підрозділів) на ( Вчений 

раді НУХТ, Вченій раді факультетів та Навчально-наукових інститутів, філій 

НУХТ і педагогічних радах коледжів наголошувалось на безумовному 

дотриманні вимог антикорупційного законодавства при виконанні посадових 

обов’язків та при реалізації поставлених завдань. 

За результатами роботи за 2018 рік факти, обставини, які могли би 

свідчити про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів у 

Національному університеті харчових технологій, а також корупційних 

ризиків у діяльності не виявлено. Випадків правопорушень пов’язаних з 

корупцією серед осіб (працівників) Національного університету харчових 

технологій та яких притягнуто до відповідальності за вчинення корупційних 

правопорушень за цей рік не було. 

Національним університетом харчових технологій було вжито 

організаційних та практичних заходів щодо виконання статті 45 Закону 

України «Про запобігання корупції», у результаті чого посадовими особами 

університету, які підпадають під вимоги цієї статті своєчасно подано е-

декларації за 2017 рік. 

Здійснювали постійний контроль за цільовим використанням 

бюджетних коштів, збереження майна, достовірністю ведення 

бухгалтерського обліку. 

Здійснювали прозору процедуру закупівель товарів, робіт, послуг за 

рахунок державних коштів згідно законодавства з метою запобігання 

можливим проявам корупції, фінансовим правопорушенням та іншим 

зловживанням. А також розміщували на офіційному WEB-сайті університету 
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інформацію з питань здійснення державних закупівель передбачену 

нормативними актами. 

У 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 працівники відділу кадрів та юридичного 

відділу інформували працівників про необхідність неухильного дотримання 

антикорупційного законодавства України та недопустимість вчинення 

корупційних діянь. 

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). 

Зарахування до Національного університету харчових технологій було 

проведено за конкурсним відбором на підставі сертифікатів зовнішнього 

незалежного оцінювання, згідно Правил прийому до ВНЗ у 2018 році. 

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 (літньої,зимової).  

Проводили профілактично-роз’яснювальну роботу з працівниками та 

студентами університету, спрямовану на формування сталого усвідомлення 

неприпустимості вчинення корупційних діянь та інших видів 

правопорушень. 
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Виносили питання із запобігання проявам корупційних правопорушень 

на засіданнях ректорату, Вченої ради НУХТ, Вчених рад факультетів та 

навчально-наукових інститутів і педагогічних рад коледжів (структурних 

підрозділів); 

Надавали структурним підрозділам Національного університету 

харчових технологій методичну та консультаційну допомогу з питань 

дотримання вимог та змін антикорупційного законодавства; 

З метою запобігання корупційним та пов’язаних з корупцією 

правопорушень; виявлення та врегулювання конфлікту інтересів серед 

працівників, аспірантів та інших учасників навчально-виховного процесу 

університету була проведена організаційна та роз’яснювальна робота з 

питань: 

- запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (реальний, 

приватний, потенційний конфлікт інтересів) в навчальному закладі; 

- службове повноваження, представницьке повноваження (наявність 

протиріччя між інтересом та повноваженням); 

- алгоритм дій особи у зв’язку із виникненням у неї конфлікту 

інтересів; 

- алгоритм дій керівника у зв’язку із виникненням у підлеглої особи 

конфлікту інтересів; 

- запобігання одержанню неправомірної вигоди або подарунка та 

поводження з ним. 

З метою підвищення рівня стандартів доброчесності щодо запобігання 

та врегулювання конфлікту інтересів ознайомили керівний склад 

(відокремлених структурних підрозділів), кафедр, служб НУХТ з рішенням 

Національного агентства з питань запобігання корупції від 29.09.2017 № 839, 

яким затверджено Методичні рекомендації щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів.  

За для опанування базовими практичними інструментами для 

підвищення ефективності виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту 
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інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень, порекомендували 

всім працівникам університету (керівному складу та ін.) пройти курс 

«Конфлікт інтересів: треба знати!» який розміщений на офіційному WEB-

сайті університету. 

Протягом 2018 року діяльність університету була спрямована на 

ефективну та безумовну реалізацію норм Закону України «Про запобігання 

корупції» та пов’язаних із цим Законом підзаконних нормативно-правових 

актів. 
 

 

11.  Розвиток студентського спорту в університеті 

Згідно плану роботи на 2018 р. кафедра фізичного виховання 

організувала та провела: спартакіади НУХТ за програмою: шахи (чоловіки, 

жінки), шашки (чоловіки, жінки), настільний теніс (чоловіки, жінки), 

баскетбол 3*3 (жінки), баскетбол (чоловіки), волейбол (чоловіки, жінки), 

футзал (Кубок Ректора), плавання (чоловіки, жінки); Кубок першокурсника.  

Під керівництвом викладачів кафедри студенти університету приймали 

участь у змаганнях різного рівня.  

Скорочені назви структурних підрозділів: 

ННІТІ – навчально-науковий інженерно-технічний інститут; 

ННІЕУ – навчально-науковий інститут економіки і управління; 

ННІХТ - навчально-науковий інститут харчових технологій; 

ГРТБ – факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу; 

АКС – факультет автоматизації і комп’ютерних систем; 

БТЕК – факультет біотехнологій та екології. 
 

Кубок першокурсника: 

24.09 -  Кубок Першокурсника з шашок: -  хлопці ННІТІ; - дівчата ННІЕУ. 

26.09 -  Кубок Першокурсника з шахів ННІХТ 

з 02.10 по 08.10 - Кубок Першокурсника з футзалу – переможець ННІХТ 

з 09.10 по 06.11 - Кубок Першокурсника з баскетболу – переможець ННІХТ 

з 17.10 по 23.10 - Кубок Першокурсника з волейболу – переможець ННІХТ 
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24.10 - Кубок Першокурсника з настільного тенісу – переможець ННІХТ 
 

«Кубок ректора» з футзалу:  

07.11 по 20.11: І місце – ННІ ЕУ;  ІІ  місце – ННІ ТІ; ІІІ  місце –АКС. 
 

Спартакіада НУХТ: 

17.04 по 27.04 -  проходили змагання з волейболу серед жіночих та 

чоловічих команд: 

- чоловіки:  І місце – АКС, ІІ місце – ННІ ХТ, ІІІ місце – НН ІТІ; 

- жінки: І місце – ГРТБ, ІІ місце – ННІ ХТ, ІІІ місце – ННІ ЕУ. 

16. 05 -  проходили змагання з баскетболу 3*3 серед жіночих команд:  

І місце – ННІ ХТ, ІІ місце –БТЕК, ІІІ місце – ГРТБ. 

21.11 -  відбулися змагання в рамках Спартакіади НУХТ з шашок 

(дівчата):     

І  місце – ННІ ЕУ, ІІ місце – ННІ ХТ, ІІІ місце – БТЕК. 

21.11 -  відбулися змагання в рамках Спартакіади НУХТ з шашок 

(юнаки):     

І місце – АКС, ІІ місце – БТЕК, ІІІ місце – ННІ ХТ. 

26.11 -  відбулися змагання в рамках Спартакіади НУХТ з шахів 

(дівчата):        

І місце – БТЕК, ІІ місце – ННІ ХТ, ІІІ місце – ННІ ЕУ. 

28.11 -  відбулися змагання в рамках Спартакіади НУХТ з шахів (юнаки):     

І місце – АКС, ІІ місце – БТЕК, ІІІ місце – ННІ ХТ. 

03.12 -  відбулися змагання в рамках Спартакіади НУХТ з настільного 

тенісу: 

дівчата: І місце – ГРТБ, ІІ місце – ННІ ЕУ, ІІІ місце – БТЕК. 

04.12 -  відбулися змагання в рамках Спартакіади НУХТ з настільного 

тенісу: 

юнаки: І місце – ННІ ХТ, ІІ місце – НН ІТІ, ІІІ місце – ГРТБ. 

Змагання районного рівня: 

28.03 -  у приміщенні спортивного комплексу КНУ ім. Шевченка 

відбулися змагання з шахів серед збірних команд студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а., 
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які розташовані на території Голосіївського району м. Києва (змішана 

команда) - ІV місце. 

З 29.03 по 30.03 -  в приміщенні спортивного комплексу КНУ ім. 

Шевченка відбулися змагання зі стрітболу (юнаки) серед збірних команд 

студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а., які розташовані на території Голосіївського району 

м. Києва -  ІІІ місце. 

З 29.03 по 30.03 -  в приміщенні спортивного комплексу КНУ ім. 

Шевченка відбулися змагання зі стрітболу (дівчата) серед збірних команд 

студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а., які розташовані на території Голосіївського району  

м. Києва - ІV місце. 

17.10 -  в приміщенні спортивного комплексу НУХТ відбулися 

змагання з настільного тенісу серед збірних команд студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а., 

які розташовані на території Голосіївського району м. Києва (змішана 

команда)- ІV місце. 

На базі спортивного комплексу НУХТ відбулися змагання з футзалу 

серед збірних команд студентів  (чоловіки) ВНЗ ІІІ-ІV р.а., які розташовані на 

території Голосіївського району м. Києва - І місце. 

З 24.10 по 31.10 -  в приміщенні спортивного комплексу КНУ ім. 

Шевченка відбулися змагання з волейболу (юнаки) серед збірних команд 

студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а., які розташовані на території Голосіївського району 

м. Києва - ІV місце. 

З 14.11 по 30.11 -  в приміщенні спортивного комплексу КНУ ім. 

Шевченка відбулися змагання з волейболу (дівчата) серед збірних команд 

студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а., які розташовані на території Голосіївського району  

м. Києва - ІІІ місце. 

20.11 -  в приміщенні спортивного комплексу КНУ ім. Шевченка 

відбулися змагання з шашок серед збірних команд студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а., 

які розташовані на території Голосіївського району м. Києва - Vмісце. 

28.11 -   в приміщенні спортивного комплексу КНУ ім. Шевченка 

відбулися змагання зі баскетболу 3*3 (дівчата) серед збірних команд 
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студентів ВНЗ ІІІ-ІV р.а., які розташовані на території Голосіївського району 

м. Києва - ІV місце. 

30.11  -  в приміщенні спортивного комплексу КНУ ім. Шевченка 

відбулися змагання з плавання серед збірних команд студентів ВНЗ ІІІ-ІV 

р.а., які розташовані на території Голосіївського району м. Києва: студентка 

факультету ГРТБ  зайняла І місце та ІІІ місце. 
 

Міські змагання (чемпіонати та першості м. Києва) 

З 19.04 по 20.04 -   збірна команда НУХТ з волейболу приймала 

участь у змаганнях «МЕМОРІАЛ ВОЛОДИМИРА ЮРИЧКА» 

(міжуніверситетський волейбольний турнір), де здобула І місце. 

19.04 -  Кубок Києва з чирлідингу – ІІ місце. 

Лютий-квітень збірна команда НУХТ з волейболу (юнаки) у спартакіаді   

м. Києва зайняла V місце. 

14.05 -  збірна команда НУХТ з шахів зайняла ІV місце у 

спартакіаді м. Києва. 

Чемпіонат міста Києва серед студентських команд з футзалу: 

чоловіки: вища ліга (лютий-квітень) – ІІІ місце; 

перша ліга НУХТ-2 (лютий-квітень) – ІІ місце; 

жінки: Чемпіонат м. Києва серед студентів (квітень) – І місце; 

Кубок м. Києва (квітень) –  І місце. 
 

Всеукраїнські змагання 

25-27 квітня - м. Харків з чирлідингу: 

- Pom-dance – I місце; 

- Doubles – ІІ місце. 

20.04 -  Всеукраїнські студентські ігри «ArtisticDivision» м. Київ, в 

номінації: 

- Pom-dance – I місце; 

- Cheer dance show – ІІІ місце; 

- Doubles – І місце. 
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19.05 -  участь у XI Міжнародному Дні целіакії-2018. ВГО 

«Українська спілка целіакії» чарлідінг (Савотченко Олександра УП-ІV-15, 

Бондарчук Альона МН-ІІ-6, Нечипоренко Дар’я І-3, Бурдун Вікторія ГС-ІІ-8, 

Минайлюк  Вікторія ГС-ІІ-8, Нелюбіна Олександра ХТ-І-5, Стадник Наталія 

ХТ-ІІІ-6, Цікало Діана ТІ-І-3.) 

11-13.05 -  Чемпіонат України з бойового самбо серед юніорів – 

Фоменко Антон (ГРТБ 2.1) вагова категорія 74 кг. 

22-23.09 -  Чемпіонат України серед студентів з веслування, студент 

НУХТ Івасенко Максим посів І місце на дистанції 200м., та ІІІ місце на 

дистанції 500м. 

20 вересня -  було проведено центральний захід до відзначення 

Міжнародного Дня студентського спорту, де збірна команда НУХТ приймала 

участь у флешмобі з підтягування на перекладені.  

Студент Національного університету харчових технологій 

Волковинський Артем (ГРТБ-2-5) приймав участь у змаганнях: 

- Чемпіонат України синхронний трамплін – ІІ місце; 

- Чемпіонат України серед молоді трамплін 3 м. (2018) – І місце;   

- Чемпіонат України серед молоді трамплін 1 м. (2018) – ІІІ місце;  

- Міжнародні змаганнях Кубок Водолей (2018) – ІІ місце. 

У складі футзальної команди «ІМС-НУХТ» студентки НУХТ 

Кліпаченко Анастасія, Чиженок Анастасія, Кирильчук Альона, Бундюк 

Аліна, Скибіна Олександра вибороли: 

- Чемпіонат України 

- Кубок України 

- Супер Кубок. 

З 26.03 по 30.03 -   в рамках підготовки до Чемпіонату Європи 

УЄФА з футзалу відбувся міжнародний турнір – 2ndEUROPEAN  WOMEN’S 

FUTSAL TOURNAMENT у м. Драхтен (Голандія), в якому від України 

приймав участь жіночий футзальний клуб «ІМС-НУХТ».  
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Студент Національного університету харчових технологій  Горкун Євген 

ГРТБ І-6, брав участь у ХХ Чемпіонаті світу з карате у м. Алмада 

(Португалія), де здобув ІІІ місце в особистому заліку та І місце у 

командному. 

Студенти ННІ ЕУ Дзюба Віталій (ІІІ місце капітан команди) та Чиженок 

Анастасія (ІІ місце) в складі студентської збірної України з футзалу стали 

призерами Чемпіонату світу з футзалу (м. Алмата). 
 

Змагання серед професорсько-викладацького складу 

14.03 -   в приміщенні спортивного комплексу НУХТ відбулися 

змагання з настільного тенісу в рамках Спартакіади серед збірних команд 

професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІV р.а., які розташовані на 

території Голосіївського району м. Києва,  

- збірна команда НУХТ посіла ІІІ місце. 

7.12 -   в приміщенні спортивного комплексу КНУ ім. Шевченка 

відбулися змагання з плавання в рамках Спартакіади серед збірних команд 

професорсько-викладацького складу ВНЗ ІІІ-ІVр.а., які розташовані на 

території Голосіївського району м. Києва:  

- старший викладач Міцкевич Наталія Іванівна здобула І місце 50 м 

брас,  50 м вольній стиль. 

З 12.03 по 14.03 -  проходили змагання з футзалу «Кубок 

Співдружності БТЕК». Приймали участь 4 команди ( І курс, ІІ курс, ІІІ курс, 

збірна команда  IV-V курсів). ІІІ курс – І місце, IV-V курс – ІІ місце, ІІ курс 

– ІІІ місце. 

Згідно наказу від 26 квітня 2018 р. №45 «План заходів з підготовки 

та проведення Дня охорони праці», 23 травня відбулися  змагання з 

баскетболу 3*3 серед чоловічих команд:  І місце – ННІ ЕУ, ІІ місце – ГРТБ, 

ІІІ місце  – ННІ ХТ. 
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12. Річний звіт про виконання критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного (на 30.03.2018 р.) 
 

Виконання обов’язкових критеріїв надання та підтвердження 

статусу національного закладу вищої освіти 

Національний університет харчових технологій виконує обов’язкові 

критерії надання та підтвердження статусу національного закладу вищої 

освіти, яким є: 

1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти; 

2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом 

вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи 

внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого 

частини другої статті 16 Закону України “Про вищу освіту” (критерій 

починає застосовуватися через два роки після затвердження Національним 

агентством із забезпечення  якості вищої освіти відповідних вимог, до цього 

його виконання не є обов’язковим); 

3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти; 

4) наявність єдиного інформаційного середовища університету, в 

якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 

4.1) Програмне забезпечення автоматизованого управління 

навчальним процесом Національного університету харчових технологій 

запроваджено з лютого місяця 2016 року. 

На сьогоднішній день встановлено Пакет програм "Деканат", який 

дозволяє створити та підтримувати базу даних, в якій реєструється та 

формується наступна інформація: 

‐ структура навчального процесу в університеті (інститути, 

факультети, кафедри, спеціальності, освітні програми, навчальні плани, 

академічні та збірні групи, підгрупи, лекційні потоки); 
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‐ дані щодо навантаження кафедр з генерацією звітів; 

‐ результати обрахунку штатів кафедр; 

‐ дані щодо всіх викладачів університету та їх планового 

навантаження, розклад їх роботи; 

‐ дані щодо студентів університету (поточного контролю знань, 

відвідування занять, рух студентів); 

‐ індивідуальні плани роботи викладачів; 

‐ дані щодо розрахунку рейтингу викладача, кафедри, факультету, 

інституту; 

‐ електронні журнали успішності студентів; 

‐ аудиторний фонд університету, його використання, розклад 

занять. 

Пакет містить такі програми: 

Навчальний план – програма, яка  забезпечує: 

- створення, редагування та обрахунок навчальних планів;  

- отримання відповідних звітних документів; 

- формування множини вакансій педагогічного навантаження, 

виходячи з норм (зокрема, визначає години з консультацій, індивідуальних 

занять, заліків, усних та письмових екзаменів, контрольних, розрахунково-

графічних робіт та інших видів навантаження для різних форм навчання - 

денної, заочно-дистанційної та дуальної). 

Навчальний процес - програма забезпечує: 

- відображення в базі даних структури навчального процесу 

університету; 

- обрахунок навантаження для кожної кафедри та по університету 

загалом;  

- реєстрацію даних щодо всіх викладачів; 

- розподіл навантаження між викладачами, здійснюючи автоматичний 

обрахунок загальної кількості годин навантаження за тиждень, півріччя та рік 

кожного з викладачів; 
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- надає можливість здійснювати всебічний аналіз навчального процесу 

в навчальному закладі;  

- генерувати та друкувати множину відповідних документів 

(педагогічне навантаження викладача, бюджет годин з кожної дисципліни, 

штати кафедр та ін.). 

ПС-Кафедра-Web - програма побудована на основі використання Web-

інтерфейсу, що виключає необхідність проведення робіт по її встановленню 

на кафедрах університету. Забезпечує можливість розподілу навантаження 

кафедри між викладачами. 

Розклад  - програма для формування розкладу занять з можливістю 

деталізації для кожного тижня семестру на основі плану педагогічного 

навантаження та даних щодо аудиторного фонду. Програма забезпечує друк 

розкладу занять навчальних груп, розкладу зайнятості викладачів, 

заповнення аудиторій та ін.  

ПС-Студент-Web - програма побудована на основі використання Web-

інтерфейсу, що виключає необхідність проведення робіт по її встановленню 

на комп’ютери деканатів. Програма призначена для організації обліку 

студентів та відповідних подій, що фіксуються наказами (рух студентів та 

ін.), контролю успішності студентів (як за традиційною так і за кредитно-

модульною системами оцінювання знань) з можливістю аналізу даних. 

Забезпечує отримання звітів щодо розподілу студентів (Ф.2-3 НК) та їх 

успішності (семестрові та річні відомості, аналіз статистики успішності, 

зведена відомість для документів про вищу освіту та ін.). 

ПС-Додаток до диплому-Web - програма для формування та друку 

додатків до дипломів нової форми, що відповідають Наказу Міністерства 

освіти і науки України від 22 червня 2016 року № 701.  

Пакет містить також такі додаткові модулі, які розширюють 

функціонування програми "ПС-Студент-Web": 

ПС-Журнал успішності-Web - дозволяє фіксувати та аналізувати поточну 

успішність студентів групи (поточні бали, відвідування занять) силами 
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викладачів університету, а також забезпечити віддалений доступ до таких 

журналів всім студентам. На основі зафіксованих балів автоматично 

калькулюються семестрові показники успішності з можливістю друку 

відповідних відомостей.  

Розширений аналіз успішності - забезпечує генерацію 12-ти додаткових 

звітів, що дозволяють здійснювати розширений аналіз семестрової 

успішності студентів як для даного поточного року, так і в порівнянні з 

попереднім. 

Усі програмні продукти встановлені та підтримуються на сервері 

Навчально-методичного управління університету.  

4.2) Технології дистанційного навчання використовуються у 

Національному університеті харчових технологій з 2015 р. у відповідності до 

листа МОН України № 1/11-8700 від 23.06.2015 р.  

Дистанційне навчання реалізовано за допомогою платформи Moodle: 

Адреса сайту – http://cde.nuft.edu.ua; Moodle версія – 2015111607.01; Moodle 

реліз – 3.0.7+ (Build: 20161125). 

Для реалізації технологій дистанційного навчання в університеті наявні: 

– організаційне забезпечення: рішення Вченої ради, Положення про 

дистанційне навчання в університеті, відділ дистанційного навчання, 

Науково-методична рада з дистанційної освіти та електронних засобів 

навчання; 

– кадрове забезпечення: більше 100 осіб педагогічного складу 

університету підвищили кваліфікацію в Університеті менеджменту освіти 

Національної академії педагогічних наук України за категорією «Викладачі 

(викладачі-тьютори, куратори-тьютори груп) вищих навчальних закладів ІІІ-

IV рівнів акредитації», систематично відділом дистанційного навчання 

надаються консультації для викладачів щодо особливостей роботи в системі 

дистанційного навчання;  

– науково-методичне забезпечення: методичні рекомендації щодо 

розроблення і використання технологій дистанційного навчання у 
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навчальному процесі; відео-інструкції по окремим питання розроблення і 

використання електронних навчальних курсів дисциплін; 

– матеріально-технічне та програмне забезпечення: веб-сайт, що 

забезпечує персоніфікований доступ до дистанційних курсів і методичних 

матеріалів щодо роботи з веб-ресурсами, спеціалізовані приміщення для 

забезпечення навчального процесу за дистанційною формою навчання, 

комп’ютерне та периферійне обладнання, програмне забезпечення загального 

і спеціального призначення, основний та резервний канал зв’язку для 

цілодобового забезпечення можливості доступу через Інтернет до веб-

середовища дистанційного навчання. 

Для забезпечення навчального процесу у період навчання із 

використанням дистанційних технологій проводиться моніторинг діяльності:  

- викладачів: наповнення електронних навчальних курсів, своєчасної 

перевірки завдань виконаних студентом і надання відповіді на запитання;  

- студентів: актуалізації особистого профілю, виконання відповідних 

завдань під час визначеного періоду. 

4.3) Управління інформаційними ресурсами 

4.3.1) Автоматизація бібліотечних процесів здійснюється за 

допомогою спеціалізованої системи управління інформаційно-бібліотечними 

ресурсами установи «УФД/Бібліотека» з 2003 року. 

Основні технологічні бібліотечні процеси впроваджені та 

автоматизовані: 

Модуль «Реєстр читачів»: 

 введення особистих даних читача; 

 перегляд та друк паперової картки читача (формуляра); 

 багатоаспектний пошук читачів за різними ознаками, в тому 

числі: належності до відповідних підрозділів, ознакою заборгованості; 

 ідентифікація конкретного читача по читацькому квитку за 

штрих-кодом; 
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 перегляд інформації читача, в тому числі щодо замовлень та 

фактів видачі/повернення документів; 

 надсилання повідомлень читачам електронною поштою; 

 підготовка статистичних даних щодо користувачів, включаючи 

інформацію про замовлення, отримання та повернення літератури. 

Модуль «Обслуговування користувачів»: 

 автоматизована книговидача у всіх відділах обслуговування 

користувачів; 

 он-лайн замовлення документів; 

  перегляд свого персонального електронного формуляру;  

 перегляд переліку літератури з певної дисципліни;  

 швидкий та якісний пошук літератури за різними параметрами; 

  перегляд нових надходжень, які доповнюються кожного місяца; 

 завантаження навчально-методичної літератури (авторизований 

доступ). 

Модуль «Комплектування та облік літератури» 

Автоматизовано ведеться: 

 тематико-типологічний план; 

 аналіз відмовлень та планування поповнення фонду;  

 обробка надходжень (партій літератури);  

 інформація про видавництва; 

 переоблік фонду, списання літератури;  

 друк книг інвентарного та сумарного обліку; 

 контроль та облік періодичних видань, що надходять по 

передплаті; 

 штрихкодування наукової та навчально-методичної літератури. 

Модуль «Каталогізація» 

Автоматизовано ведеться: 

 бібліографічні описи; 
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 індексування, анотування, реферування; 

 база даних «Періодичні видання». 

За допомогою модулю можливий корпоративний обмін 

бібліографічними записами. 

WEB модуль «Електронний каталог» 

Електронний каталог забезпечує он-лайн доступ до фонду бібліотеки та 

надає вичерпну інформацію про повний склад та зміст друкованих і 

електронних видань. Відображає весь фонд бібліотеки.  

Підвищити ефективність інформаційного забезпечення професорсько-

викладацького складу та студентства дозволяють електронні власностворені 

бази даних, а саме електронна бібліотека, інституційний репозитарій 

університету. 

4.3.2) Електронна бібліотека: http://library.nuft.edu.ua/ebook/ 

Електронна бібліотека спрямована на забезпечення доступу до наукових, 

навчальних, навчально-методичних видань університету, документів 

обмеженого доступу, а також електронних документів, які не мають 

друкованого аналогу. Доступ забезпечується лише через локальну мережу 

університету та бібліотеки з усіх автоматизованих робочих місць на кафедрах 

та у комп'ютерних класах університету. Ресурси Електронної бібліотеки 

використовуються студентами та викладачами у навчальному процесі та 

науковій діяльності. 

4.3.3) Інституційний репозитарій eNUFTIR – http://dspace.nuft.edu.ua/ 

ISSN 2310-8282 

Електронний архів Національного університету харчових технологій 

впроваджено у 2010 році для накопичення, систематизації і зберігання 

інтелектуальних продуктів університетської спільноти, а також 

розповсюдження цих матеріалів в цифровому вигляді засобами Інтернет-

технологій в середовищі світового науково-освітнього співтовариства. 

Програмне забезпечення – DSpace 3.2. 

151



Репозитарій зареєстровано у реєстрах: DOAR (Directory of Open Access 

Repositories); ROAR (Registry of Open Access Repositories). 

Станом на 01.12.2018 р. в Інституційному репозитарії університету 

представлено 27 180 документів. 

4.3.4) Цифрова колекція «Цінні та рідкісні видання» 

http://library.nuft.edu.ua/templatecms_2_0_3/drevo 

Колекція містить оцифровані видання з фонду рідкісних книг науково-

технічної бібліотеки університету. Необхідність створення електронних 

копій книг була обумовлена, з однієї сторони їх поважним віком, тендітним 

фізичним станом, необхідністю фізичного доступу до них. Доступ для 

перегляду через програмне забезпечення Content Management System y Flash-

форматі. 
 

5) розміщення на офіційному веб-сайті університету обов’язкової 

інформації, передбаченої законодавством: 

Стаття 6. П.5.  Дисертації осіб, які здобувають ступінь доктора 

філософії, та дисертації (або наукові доповіді) у разі захисту наукових 

досягнень, опублікованих у вигляді монографії або сукупності статей, 

опублікованих у вітчизняних та/або міжнародних рецензованих фахових 

виданнях) осіб, які здобувають ступінь доктора наук, а також відгуки 

опонентів оприлюднюються на офіційних веб-сайтах відповідних закладів 

вищої освіти (наукових установ) відповідно до законодавства. 

http://old.nuft.edu.ua/page/view/spetsializovani-vcheni-rady 

Стаття 16. П.2.3. щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-

педагогічних  і педагогічних працівників закладу вищої освіти та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті закладу 

вищої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб;  

http://old.nuft.edu.ua/page/view/eduenglish 
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П.2.5. забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації 

освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за кожною 

освітньою програмою;  

http://elibrary.nuft.edu.ua/library/DocSearchForm 

П.2.6. забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

http://nuft.edu.ua/ 

П.2.7. забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації;  

http://old.nuft.edu.ua/page/view/spetsialnosti-2018 

 Стаття 32. П.4 оприлюднювати на офіційному веб-сайті, на 

інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб інформацію про 

реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань.  

http://nuft.edu.ua/dostup-do-publichnoi-informacii/ 

Стаття 34. П.5. Керівник зобов’язаний оприлюднювати щорічний звіт 

про свою діяльність на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти. 

http://nuft.edu.ua/dostup-do-publichnoi-informacii/ 

 Стаття 62. П.5., Стаття 57. П.7. Безоплатно користуватися 

бібліотечними, інформаційними ресурсами, послугами навчальних, 

наукових, спортивних, культурно-освітніх підрозділів вищого навчального 

закладу.  

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

Стаття 72. П.7. Інформація про обсяги розміщеного державного 

замовлення в розрізі закладів вищої освіти, спеціальностей і рівнів вищої 

освіти, крім державного замовлення, що розміщено у вищих військових 

навчальних закладах (закладах вищої освіти із специфічними умовами 

навчання), військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, 

оприлюднюється державними замовниками на їх офіційних веб-сайтах 

кожного року не пізніше 1 жовтня.  

http://nuft.edu.ua/vstupnyku/informaciya-pro-vstup/obsyagi-prijomu-2018 
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 Стаття 73. П.7. Розмір плати за весь строк навчання або за надання 

додаткових освітніх послуг підлягає оприлюдненню у засобах масової 

інформації, на офіційних веб-сайтах, на інформаційних стендах та в будь-

який інший спосіб. 

http://nuft.edu.ua/vstupnyku/informaciya-pro-vstup/vartst-navchannya/ 

 Стаття 79. П.1. Рішення та діяльність у сфері вищої освіти, крім 

інформації з обмеженим доступом, є відкритими. Інформація про процедури 

та результати прийняття рішень і провадження діяльності у сфері вищої 

освіти підлягає обов’язковому оприлюдненню на офіційних веб-сайтах та у 

засобах масової інформації, на інформаційних стендах та в будь-який інший 

спосіб. 

http://nuft.edu.ua/dostup-do-publichnoi-informacii/ 

 Стаття 79. П.3. Статут та інші документи закладу вищої освіти, якими 

регулюється порядок здійснення освітнього процесу, інформація про склад 

його керівних органів, а також бюджет закладу вищої освіти та річний, у 

тому числі фінансовий, звіт повинні бути оприлюднені на офіційному веб-

сайті закладу вищої освіти. 

http://nuft.edu.ua/dostup-do-publichnoi-informacii/ 

 Стаття 79. П.4. Заклади вищої освіти зобов’язані публікувати на своїх 

офіційних веб-сайтах:  

1) кошторис закладу вищої освіти на поточний рік та всі зміни до нього;  

http://nuft.edu.ua/dostup-do-publichnoi-informacii/fnansov-dokumenti/koshtorysy/ 

 2) звіт про використання та надходження коштів;  

http://nuft.edu.ua/dostup-do-publichnoi-informacii/fnansov-dokumenti/zvity/  

 3) інформацію щодо проведення тендерних процедур;  

http://nuft.edu.ua/dostup-do-publichnoi-informacii/derzhavn-zakupvl/zakupivli/ 

 4) штатний розпис на поточний рік. 

http://nuft.edu.ua/dostup-do-publichnoi-informacii/shtatnij-rozpis 
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Значення показників порівняльних критеріїв надання та 
підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

 

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти  

Ступінь 
(ОКР) 

Код та спеціальність Кількість1 

Проходили 
стажування в 
іноземних 
ЗВО2 

Здобували 
призові 
місця3 

Іноземних 
громадян4 

Громадян з 
країн 
членів 
ОЕСР5 

Бакалавр 6.030302 Реклама і 
зв’язки з громадськістю 

48     

6.030503 Міжнародна 
економіка 

38     

6.030504 Економіка 
підприємства 

73  1   

6.030505 Управління 
персоналом та економіка 
праці 

57     

6.030507 Маркетинг 64 1    
6.030508 Фінанси і кредит 77  2   
6.030509 Облік і аудит 78     
6.030510 Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво 

37     

6.030601 Менеджмент 98   1  
6.040106 Екологія, 
охорона навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування 

45     

6.050101 Комп’ютерні 
науки  

103   0,33  

6.050202 Автоматизація 
та комп’ютерно-
інтегровані технології 

97     

6.050502 Інженерна 
механіка 

70     

6.050503 
Машинобудування 

122  3   

6.050601 Теплоенергетика 28     
6.050604 
Енергомашинобудування 

30  1   

6.050701 Електротехніка 
та електротехнології 

 
40 

    

6.051301 Хімічна 
технологія 

69  1   

6.051401 Біотехнологія  109  4   
6.051501 Видавничо-
поліграфічна справа 

9     

6.051701 Харчові 
технології та інженерія 

574     

6.051702 Технологічна 
експертиза та безпека 
харчової продукції 

86  1   

6.140101 Готельно-
ресторанна справа 

153  1 0,33  

6.140103 Туризм 154  1   
051 Економіка 56  3 2,33  
056 Міжнародні 
економічні відносини 
 

17   4  
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061 Журналістика 54     
071 Облік і 
оподаткування 

59     

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

65  2 1,33  

073 Менеджмент 125   1,66  
075 Маркетинг 139 1    
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

176     

101 Екологія 35     
122 Комп'ютерні науки 65     
122 Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології 

77     

131 Прикладна механіка 66 2 1   
133 Галузеве 
машинобудування 

97     

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

77     

142 Енергетичне 
машинобудування 

53   0,33  

144 Теплоенергетика 33     
151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

119     

161 Хімічні технології та 
інженерія 

62  1   

162 Біотехнології та 
біоінженерія 

117  4   

181 Харчові технології 647  1 2,33  
186 Видавництво та 
поліграфія 

6     

241 Готельно-ресторанна 
справа 

305  1 0,33  

242 Туризм 178  1   
292 Міжнародні 
економічні відносини 

17     

Разом бакалаврів: 4904 4 29 14 0 
Магістр 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

051 Економіка 47  2   
056 Міжнародні 
економічні відносини 

12     

061 Журналістика 15     
071 Облік і 
оподаткування 

67  1 0,33  

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування 

55  1 2,33  

073 Менеджмент 98 2 9 0,66  
075 Маркетинг 43  1   
076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

106     

101 Екологія 14     
122 Комп’ютерні науки 94     
131 Прикладна механіка 63  5   
133 Галузеве 
машинобудування 

151     

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 
 

53  2   
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142 Енергетичне 
машинобудування 

33  1   

144 Теплоенергетика 47     
151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

97     

161 Хімічні технології та 
інженерія 

31     

162 Біотехнології та 
біоінженерія 

57  4   

181 Харчові технології 552 1 7 0,66  
183 Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

14     

241 Готельно-ресторанна 
справа 

92   0,33  

242 Туризм 62 3 2   
292 Міжнародні 
економічні відносини 

11     

Разом магістрів: 1814 6 35 4 0 
 051 Економіка 2     

075 Маркетинг 1     
133 Галузеве 
машинобудування 

6     

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології 

2     

102 Хімія 2     
162 Біотехнології та 
біоінженерія 

1     

181 Харчові технології 23     
Разом докторів 

філософії: 
37 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02.00.01 Неорганічна 
хімія 

1     

03.00.20 Біотехнологія 2     
05.13.06 Інформаційні 
технології 

5     

05.13.07 Автоматизація 
процесів керування 

7     

05.14.02 Електричні 
станції, мережі і системи 

2     

05.14.06 Технічна 
теплофізика та 
промислова 
теплоенергетика 

2     

05.18.01 Технологія 
хлібопекарських 
продуктів, кондитерських 
виробів та харчових 
концентратів 

4     

05.18.02 Технологія 
зернових, бобових, 
круп’яних  продуктів і 
комбікормів, олійних і 
луб’яних культур 

1     

 
05.18.04 Технологія 
м’ясних, молочних 
продуктів і продуктів з 
гідробіонтів 
 

8     

157



 05.18.05 Технологія 
цукристих речовин і 
продуктів бродіння 

4     

05.18.12 Процеси та 
обладнання харчових, 
мікробіологічних і 
фармацевтичних 
виробництв 

8     

05.18.13 Технологія 
консервованих і 
охолоджених харчових 
продуктів 

2     

05.18.16 Технологія 
харчової продукції 

4     

05.26.01 Охорона праці 1     
08.00.03 Економіка та 
управління національним 
господарством 

1     

Разом аспірантів: 52 0 0 0 0 
 05.13.07 Автоматизація 

процесів керування 
1     

05.18.01 Технологія 
хлібопекарських 
продуктів, кондитерських 
виробів та харчових 
концентратів 

1     

05.18.16 Технологія 
харчової продукції 

1     

05.26.01 Охорона праці 1     
181 Харчові технології 1     

Разом докторів наук: 5 0 0 0 0 

Разом: 
6812 10 64 18 0 
П1 П2 П3 П4 П5 

 

1 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання станом на 31 

грудня останнього року звітного періоду 
2 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не 

менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у 

звітному періоді навчалися (стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти 

(наукових установах) за межами України 
3 Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді 

призові місця на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які 

проводяться або визнані МОН, міжнародних та всеукраїнських культурно-

мистецьких проектах, які проводяться або визнані Мінкультури, на 

Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та 
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Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, 

етапах Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які 

проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та 

спорту 
4 Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої 

освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або 

юридичних осіб, за денною формою навчання за останні три роки (крім 

вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із 

специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів 

закладів вищої освіти) 
5 Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації 

економічного співробітництва та розвитку - серед здобувачів вищої освіти у 

закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, 

за денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових 

навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами 

навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 
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Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники 
 

Факультет 
(Інститут) 

Кафедра, відділ, тощо 
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Факультет 
автоматизації і 
комп’ютер-них 

систем 

Кафедра автоматизації 
процесів управління 13  2 8 2 

Кафедра вищої 
математики імені проф. 
Можара В.І. 

14   11  

Кафедра інтегрованих 
автоматизованих систем 
управління 16  1 9 3 

Кафедра інформатики 
5   3  

Кафедра інформаційних 
систем 16  1 11 1 

Факультет 
біотехнології та 
екологічного 
контролю 

Кафедра біотехнології і 
мікробіології 19  1 15 1 

Кафедра екології та 
збалансованого природо-
користування 

9  1 8 1 

Кафедра фізичного 
виховання 15   1  

Кафедра хімічних 
технологій харчових  
добавок та косметичних 
засобів 

6   4 1 

Факультет 
готельно-

ресторан-ного 
та туристич- 
ного бізнесу 

 

Кафедра безпеки життє-
діяльності 9   4  

Кафедра готельно-
ресторанної справи 29  1 17 1 

Кафедра іноземних мов 
професійного спрямування 17   4  

Кафедра технології 
ресторанної і аюрведичної 
продукції 18   13  

Кафедра туристичного та 
готельного бізнесу 

18 2  11 2 
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Навчально-
науковий 
інженерно-
технічний 
інститут 
ім.акад. 

І.С.Гулого  

Кафедра гуманітарних 
дисциплін 17   12 5 

Кафедра електропоста-
чання і енергомене-
джменту 

14   5 2 

Кафедра машин і апаратів 
харчових та фармацевтич-
них виробництв 17  2 12 1 

Кафедра 
машинобудування, 
стандартизації та 
сертифікації обладнання 

6   2 3 

Кафедра мехатроніки та 
пакувальної техніки 17  1 12 2 

Кафедра теоретичної 
механіки та ресурсоощад-
них технологій 9   4 1 

Навчально-
науковий 
інженерно-
технічний 
інститут 
ім.акад. 

І.С.Гулого  

Кафедра теплоенергетики 
та холодильної техніки 

23  3 17 3 

Кафедра технологічного 
обладнання та 
комп'ютерних технологій 
проектування 

17  2 14 3 

Навчально-
науковий 
інститут 
харчових 
технологій 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра біотехнології 
продуктів бродіння і 
виноробства 19  2 15 3 

Кафедра експертизи 
харчових продуктів 

20  1 12 3 

Кафедра процесів і 
апаратів харчових 
виробництв 12  1 5 5 

Кафедра технології жирів і 
парфумерно-косметичних 
продуктів 8  1 5 3 

Кафедра технології 
зберігання і переробки 
зерна 10  1 7 2 

Кафедра технології 
консервування 

10   6 2 

Кафедра технології молока 
і молочних продуктів 

14  1 9 1 
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 Кафедра технології м'яса і 
м'ясних продуктів 

13   6 3 

Кафедра технології 
оздоровчих продуктів 

13  2 5 3 

Навчально-
науковий 
інститут 
харчових 
технологій  

Кафедра технології 
хлібопекарських і 
кондитерських виробів 

23  4 14 5 

Кафедра технології цукру і 
підготовки води 13   9 3 

Кафедра фізики 9   5 1 

Кафедра харчової хімії 20   11 6 

Навчально-
науковий 
інститут 

економіки і 
управління  

Кафедра ділової іноземної 
мови та міжнародної 
комунікації 

15 2  1  

Кафедра економіки і права 
23  2 14 3 

Кафедра менеджменту та 
адміністрування 31 3  19 4 

Кафедра економічної 
теорії 8   6  

Кафедра маркетингу 25   14 2 

Кафедра міжнародної 
економіки 5  1 4 1 

Кафедра обліку і аудиту 20 2 1 10 2 

Кафедра управління 
персоналом та економіки 
праці 

10   6 2 

Кафедра фінансів 15 1  12 2 

 Проблемна науково-
дослідна лабораторія 17   4  

 Науково-дослідна частина 5   3  

 Відділ докторантури і 
аспірантури 

1   1  

Разом:
683 10 32 400 88 

П6 П7 П8 П9 П10 

 
6 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у 

закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 
7 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше 

трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному 

періоді стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах 

вищої освіти (наукових установах) (для закладів вищої освіти та наукових 
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установ культурологічного та мистецького спрямування - проводили 

навчальні заняття або брали участь (у тому числі як члени журі) у культурно-

мистецьких проектах) за межами України 
8 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які 

здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох 

здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні 
9 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього 

року звітного періоду і мають науковий ступінь та/або вчене звання 
10 Кількість науково-педагогічних працівників, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього 

року звітного періоду і мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене 

звання професора 
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Таблиця 3. Наукометричні показники 

Факультет 
(Інститут) 

Кафедра, відділ 
тощо 

Прізвище, ім’я по батькові 
наукового, науково-педагогічного 

працівника 11 
ID Scopus 

Індекс 
Гірша 

Scopus 12 

ID Web 
of 

Science 

Індекс 
Гірша 
Web of 

Scienc 13 
Навчально-
науковий інститут 
харчових 
технологій 

Кафедра технології консервування Бессараб Олександр Семенович 57193749795 1  1 
Кафедра технології хлібопекарських і 
кондитерських виробів 

Білик Олена Анатоліївна 57189379639 1  1 

Кафедра харчової хімії Бондаренко Світлана Петрівна 
7102249645 6  8 

Кафедра технології хлібопекарських і 
кондитерських виробів 

Бондаренко Юлія Вікторівна 57194707586 1  0 

Кафедра харчової хімії 
Бутенко Олена Миколаївна 7801393882 1   

Кафедра харчової хімії 
Фоменко Веніамін Васильович  7005234095 4  2 

Кафедра технології оздоровчих продуктів 
 

Гойко Ірина Юріївна 14628882500 
8530860400 

1 
3 

 2 

Кафедра експертизи харчових продуктів Халікова Есьма Фаїківна 57194712109 1   
Кафедра фізики Ісай Валерій Миколайович 55819354400 

55960886500 
1 
1 

 1 

Кафедра харчової хімії Іщенко Віра Миколаївна 35878675300 1   

Кафедра фізики Король Анатолій Миколайович 
7003313911 3  13 

 
Навчально-
науковий інститут 
харчових 
технологій 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кафедра харчової хімії 
Костенко Єлизавета Євгенівна 

7003419146 2  2 

Кафедра харчової хімії Ковальова Світлана Олександрівна 6506290107 3   
Кафедра харчової хімії Кроніковський Олег Ігорович 57199542685 1  0 
Кафедра фізики Лазаренко Михайло Васильович 57200991257 

6507429901 
0 
3 

 1 

Кафедра фізики Літвинчук Світлана Іванівна 57015504800 1  0 
Кафедра харчової хімії Майборода Олена Іванівна 24335516100 2  1 
Кафедра харчової хімії Макаренко Олександр Григорович 26643077300 1   
Кафедра технології жирів і парфумерно-
косметичних продуктів 

Манк Валерій Веніамінович 6701476498 
57197807248 

3  9 

Кафедра біотехнології продуктів 
бродіння і виноробства 

Марінченко Віталій Опанасович 56641580300 1  1 

Кафедра технології консервування Матко Світлана Василівна 57193751853 1  0 
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Кафедра фізики Медвідь Наталія Вікторівна 

24281636800 2  1 

Кафедра процесів і апаратів харчових 
виробництв 
 

Мельник Людмила Миколаївна 56578198800 1   

Кафедра харчової хімії Мірошников Олег Миколайович 55930251300 2  2 
Навчально-
науковий інститут 
харчових 
технологій 

Кафедра харчової хімії Муратов Олексій Сергійович  7003985482 3  2 

Кафедра технології жирів і парфумерно-
косметичних продуктів 

Носенко Тамара Тихонівна 
56203715700 1  1 

Кафедра технології м’яса і м’ясних 
продуктів 

Пасічний Василь Миколайович 57195521443 1  0 

Кафедра харчової хімії Перепелиця Олександр Петрович 6602868976 
57201583818 

1 
0 

  

Кафедра харчової хімії Попова Інна Вадимівна    4 
Кафедра експертизи харчових продуктів 
 

Попова Наталія Вікторівна 56926139900 0  1 

Кафедра  технології жирів і парфумерно-
косметичних продуктів 

Радзієвська Ірина Гіронтіївна 57192677153 1   

Кафедра харчової хімії Салюк Анатолій Іванович 56470803900 1   

Кафедра технології зберігання і 
переробки зерна 

Шаповаленко Олег Іванович 
36967222700 1  0 

Кафедра процесів і апаратів харчових 
виробництв 

Шевченко Олександр Юхимович 56599889400 1  1 

Кафедра харчової хімії Шульга Сергій Іванович 57201584647 0  20 
Кафедра харчової хімії 
 Сімурова Наталія Вячеславівна 

6506881405 1  3 

Навчально-
науковий інститут 
харчових 
технологій 

Кафедра процесів і апаратів харчових 
виробництв 

Ткачук Наталія Андріївна 57200213036 0  1 

Кафедра технології м’яса і м’ясних 
продуктів 

Топчій Оксана Анатоліївна 
57190436906 1  0 

Кафедра технології оздоровчих продуктів Українець Анатолій Іванович 15748772200 
57192964065 
57195677217 

3 
1 
0 

 2 

Кафедра фізики Вишняк Володимир Вікторович 
37014106300 2   

Кафедра технології зберігання і 
переробки зерна 

Янюк Тетяна Іванівна 57189219406 1   
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Кафедра технології молока і молочних 
продуктів 

Ющенко Наталія Михайлівна 
57192679921 1   

Навчально-
науковий інститут 
економіки і 
управління 

Кафедра міжнародної економіки Гуткевич Світлана Олександрівна    1 
Кафедра маркетингу Капінус Лариса Василівна 54980049200 1  0 
Кафедра обліку і аудиту Михайленко Ольга Валеріївна    1 
Кафедра економічної теорії Омельченко Ксенія Юріївна 56677702200 1  0 
Кафедра менеджменту та 
адміністрування 

Скопенко Наталія Степанівна 41262502500 1  0 

Кафедра маркетингу Скригун Наталія Петрівна 55734464300 
56993981700 

0 
1 

  

Кафедра економіки і права Труш Юлія Леонідівна 
56677659400 1   

Навчально-науковий 
інженерно-технічний 
інститут ім. акад. 
І.С.Гулого 
 

Кафедра машинобудування, 
стандартизації та сертифікації 
обладнання 

Бовсуновський Анатолій Петрович    4 
6 

Кафедра теплоенергетики та холодильної 
техніки 

Буляндра Олексій Федорович 16508476500 1   

Кафедра технологічного обладнання та 
комп’ютерних технологій проектування Мирончук Валерій Григорович 

55967879900 5  2 

Кафедра технологічного обладнання та 
комп’ютерних технологій проектування 

Олішевський Валентин Вікторович 57190848884 
56025617500 

0 
1 

 0 

Кафедра теплоенергетики та холодильної 
техніки 

Поржезінський Юрій Георгійович 16526618900 1   

Кафедра теплоенергетики та холодильної 
техніки 

Прядко Микола Олексійович 8912718200 1   

Кафедра машино бу-дування, стандарти-
зації та сертифікації обладнання Штефан Євгеній Васильович 

6602673327 2  1 

Кафедра теплоенергетики та холодильної 
техніки Василенко Сергій Михайлович 

   1 

Навчально-
науковий 
інженерно-
технічний інститут 
ім. акад. І.С.Гулого 
 
 

Кафедра технологічного обладнання та 
комп’ютерних технологій проектування  

Яровий Володимир Леонідович 
57200231586 1  0 

Кафедра машин і апаратів харчових та 
фармацевтичних виробництв 

Житнецький Ігор Володимирович 57195457029 
57189377393 

0 
0 

 1 

Кафедра технологічного обладнання та 
комп’ютерних технологій проектування 

Змієвський Юрій Григорович 
55967700700 5  3 
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Проблемна науково-дослідна лабораторія 
Маринін Андрій Іванович 

55053318700 5  4 
2 

Кафедра гуманітарних дисциплін Нікітіна Ірина Всеволодівна 36069861000 1   
Автоматизації і 
комп’ютерних систем 
 

Кафедра інформа-ційних систем Бойко Регіна Олегівна 57192955363 
55990772400 

1 
1 

 1 
1 

Кафедра автоматизації процесів 
управління 

Кишенько Василь Дмитрович 6504214133 0  1 

Кафедра автоматизації процесів 
управління 

Ладанюк Анатолій Петрович 57105683100 
7801324620 

1 
1 

 2 

Кафедра вищої математики імені проф. 
Можара В.І. 

Мазур Олег Костянтинович 
57190767418 1  1 

 Кафедра вищої математики імені проф. 
Можара В.І. 

Мулява Оксана Мирославівна 25625205600 0  1 

Кафедра автоматизації процесів 
управління 

Смітюх Ярослав Володимирович 
57190425648 1  1 

Кафедра вищої математики імені проф. 
Можара В.І. 

Юрик Іван Іванович 25030675700 
6504488446 

2 
1 

 2 

Біотехнології та 
екологічного 
контролю 
 

Кафедра біотехнології і мікробіології Антонюк Світлана Ігорівна 
36082409900 1  1 

Кафедра біотехнології і мікробіології Белемець Тетяна  Олександрівна 57192682392 1   
Кафедра біотехнології і мікробіології Грегірчак Наталія Миколаївна 6506502722 

57195988392 
2 
0 

 1 

Кафедра біотехнології і мікробіології Красінько Вікторія Олегівна 6506999974 2   

Кафедра біотехнології і мікробіології Пирог Тетяна Павлівна 55818271000 8  6 

Кафедра  хімічних технологій харчових 
добавок та косметичних засобів 

Подобій Олена Валеріївна 56270611000 
6505747763 

1 
0 

 1 

Кафедра екології та збалансованого  
природокористування 

Семенова Олена Іванівна 55683941000 1  2 

 
Кафедра хімічних технологій харчових 
добавок та косметичних засобів 

Сокольський Георгій Володимирович 
6506325914 5  3 

Кафедра біотехнології і мікробіології 
Стабніков Віктор Петрович 

6506689775 12  11 
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Кафедра біотехнології і мікробіології Сулейко Тетяна Леонідівна 
55682784400 0  1 

Разом: 
 

 138  142 

 
 П12  П13 

 
11 Прізвище, ім’я, по батькові наукового, науково-педагогічного працівника (який працюють у закладі вищої освіти 

за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду), який має ненульовий індекс 

Гірша хоча б в одній з наукометричних баз Scopus або Web of Science 
12 Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у наукометричній 

базі Scopus 
13 Сума значень показників індексів Гірша науково-педагогічних та наукових працівників (які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у наукометричній 

базі Web of Science 
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Таблиця 4. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності  

 
   

Назви, реквізити (коди) 
 

Кількість наукових  
журналів, які входять 
з ненульовим 
коефіцієнтом  
впливовості до 
наукометричних баз 

П17 
 

1. Ukrainian Food Journal  
включений до переліку наукових фахових видань України з 
технічних наук, в якому можуть публікуватися результати 
дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і 
кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки України  № 1609 
від 21.11.2013)  
Кожному номеру і статті присвоюється номер DOI (Crossref 
identifiers of articles) 
Індексація журналу наукометричними базами 
Index Copernicus (2012) 
EBSCO (2013) 
Google Scholar (2013) 
UlrichsWeb (2013) 
Global Impact Factor (2014) 
CABI full text (2014) 
Online Library of University of Southern Denmark (2014) 
Directory of Research Journals Indexing (DRJI) (2014) 
Universal Impact Factor (2014) 
Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD) (2014) 
European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences 
(ERIH PLUS) (2014) 
Directory of Open Access Journals (DOAJ) (2015) 
InfoBase Index (2015) 
Chemical Abstracts Service Source Index (CASSI)  (2016) 
 
2. Ukrainian Journal of Food Science  включено у перелік наукових 
фахових видань України з технічних наук, в якому можуть 
публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 
ступенів доктора і кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки 
України № 793 від 04.07.2014). Індексація журналу 
наукометричними базами 
EBSCO (2013) 
Google Scholar (2013) 
Index Copernicus (2014) 
Universal Impact Factor (2014) 
Directory of Open Access scholarly Resources (ROAD) (2014) 
CAS Source Index (CASSI)  (2016) 
 
3.	 Журнал	 «Наукові	 праці	 Національного	 університету	
харчових	 технологій»	 включено	 в	 перелік	 наукових	 фахових	
видань	 України	 з	 технічних	 та	 економічних	 наук	 	 (Наказ	 МОН	
України	 №	 241	 від	 09.03.2016),	 в	 яких	 можуть	 публікуватися	
результати	 дисертаційних	 робіт	 на	 здобуття	 наукових	 ступенів	
доктора	і	кандидата	наук.	
Індексується такими наукометричними базами: 

 Index Copernicus 
  EBSCOhost  
 Google Scholar; 
 Universal Impact Factor 
 CABI full text 
 

4.	 Журнал	 «Харчова	 промисловість»	 включено	 в	 перелік	
наукових	фахових	видань	України	 з	 технічних	наук	 (Наказ	МОН	
України	 №	 241	 від	 09.03.2016),	 в	 яких	 можуть	 публікуватися	
результати	 дисертаційних	 робіт	 на	 здобуття	 наукових	 ступенів	
доктора	і	кандидата	наук.	
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Індексується такими наукометричними базами: 
 Google Scholar; 
 Index Copernicus 
 

5.	Науковий	 економічний	журнал	«Інтелект	XXI»	 включено	 в	
перелік	 наукових	 фахових	 видань	 України	 з	 економічних	 наук	
(Наказ	МОН	України	№	41	від	17.01.2014)	

 Index Copernicus 

Кількість спеціальностей 
П18 

 
23 спеціальності 

Кількість об’єктів права 
інтелектуальної власності, 
що зареєстровані закладом 
вищої освіти та/або 
зареєстровані (створені) 
його науково-
педагогічними та 
науковими працівниками 

П19 
 
 

370 патентів України на винахід та корисну модель 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, 

які комерціалізовано 

закладом вищої освіти 

та/або його науково-

педагогічними та 

науковими працівниками 

П20 0 

 
17 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science, що видаються 

закладом вищої освіти 
18 Кількість спеціальностей, з яких здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 грудня останнього року 

звітного періоду 
19 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані 

закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науково-

педагогічними та науковими працівниками, що працюють у ньому на 

постійній основі за звітний період: 

для усіх закладів вищої освіти - винаходів, корисних моделей, 

промислових зразків, компонувань (топографій) інтегральних мікросхем, 

раціоналізаторських пропозицій, сортів рослин, порід тварин, наукових 

відкриттів, комп’ютерних програм, компіляцій даних (баз даних); 

для закладів вищої освіти, в яких здійснюється підготовка фахівців за 

відповідними спеціальностями, - літературних творів, перекладів 
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літературних творів, творів живопису, декоративного мистецтва, архітектури, 

архітектурних проектів, скульптурних, графічних, фотографічних творів, 

творів дизайну, музичних творів, аудіо-, відеотворів, передач (програм) 

організацій мовлення, медіатворів, сценічних постановок, концертних 

програм (сольних та ансамблевих), кінотворів, анімаційних творів, 

аранжувань, рекламних творів; 
20 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які 

комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними 

та науковими працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у 

звітному періоді. 
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Таблиця 6. Порівняльні показники 
 

1а Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного 
науково-педагогічного працівника, який працює у закладі вищої освіти за 
основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду і має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 
професора 

П1/П10 77,41 

1б Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на одного 
науково-педагогічного працівника, який працює у закладі вищої освіти за 
основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду і має науковий ступінь та/або вчене звання 

П1/П9 17,03 

2 Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту продемонстрували результати в 
межах 25 відсотків кращих серед учасників відповідного іспиту протягом 
звітного періоду, але не більше трьох останніх років (стосується 
здобувачів вищої освіти, для яких передбачається складення єдиного 
державного кваліфікаційного іспиту) 

– – 

3 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не менше 
трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному 
періоді навчалися (стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти 
(наукових установах) за межами України, приведена до 100 здобувачів 
вищої освіти денної форми навчання 

П2*100/П1 0,15 

4 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не менше 
трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному 
періоді стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах 
вищої освіти (наукових установах) (для закладів вищої освіти та наукових 
установ культурологічного та мистецького спрямування - проводили 
навчальні заняття або брали участь (у тому числі як члени журі) у 
культурно-мистецьких проектах) за межами України, приведена до 100 
науково- педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі 
вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього 
року звітного періоду 

П7*100/П6 1,46 

5 Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді призові 
місця на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт, інших освітньо-наукових конкурсах, які проводяться або 
визнані МОН, міжнародних та всеукраїнських культурно-мистецьких 
проектах, які проводяться або визнані Мінкультури, на Олімпійських, 
Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 
універсіадах, чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, етапах 
Кубків світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які 
проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури та 
спорту, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми навчання 

П3*100/П1 0,94 

6 Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів вищої 
освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або 
юридичних осіб, за денною формою навчання за останні три роки (крім 
вищих військових навчальних закладів (закладів вищої освіти із 
специфічними умовами навчання), військових навчальних підрозділів 
закладів вищої освіти) 

П4 18 

7 Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації економічного 
співробітництва та розвитку - серед здобувачів вищої освіти у закладі 
вищої освіти, які навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, за 
денною формою навчання за останні три роки (крім вищих військових 
навчальних закладів (закладів вищої освіти із специфічними умовами 
навчання), військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

П5 0 
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8 Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних та 
наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за основним 
місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного періоду) у 
наукометричних базах Scopus, Web of Science, інших наукометричних 
базах, визнаних МОН, приведене до кількості науково-педагогічних і 
наукових працівників цього закладу 

(П12+П13)/П6 0,41 

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які мають не 
менше п’яти наукових публікацій у періодичних виданнях, які на час 
публікації було включено до наукометричної бази Scopus або Web of 
Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН, приведена до 100 
науково-педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі 
вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього 
року звітного періоду 

П14*100/П6 5,56 

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим коефіцієнтом 
впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of Science, інших 
наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються закладом вищої 
освіти, приведена до кількості спеціальностей, з яких здійснюється 
підготовка здобувачів вищої освіти у закладі вищої освіти станом на 31 
грудня останнього року звітного періоду 

П17/П18 0,22 

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які здійснювали 
наукове керівництво (консультування) не менше п’ятьох здобувачів 
наукових ступенів, які захистилися в Україні, приведена до 100 науково-
педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти 
за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду 

П8*100/П6 4,7 

12 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що зареєстровані 
закладом вищої освіти та/або зареєстровані (створені) його науково-
педагогічними та науковими працівниками, що працюють у ньому на 
постійній основі за звітний період, приведена до 100 науково-
педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти 
за основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 
періоду 

П19*100/П6 54,17 

13 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які комерціалізовано 
закладом вищої освіти та/або його науково-педагогічними та науковими 
працівниками, які працюють у ньому на постійній основі у звітному 
періоді, приведена до 100 науково- педагогічних і наукових працівників, 
які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи станом 
на 31 грудня останнього року звітного періоду 

П20*100/П6 0 

 
 
 
 
13. Рейтинги Національного університету харчових технологій у 

2018 році 

 

 Рейтинг «ТОП 200 Україна» –       17 місце; 

 Рейтинг «Кращі ВНЗ столиці» –       8 місце; 

 Консолідований рейтинг ВНЗ України –     29 місце 
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Звіт ректора на загальних зборах колективу університету «Підсумки 

роботи колективу університету за 2017/2018 навчальний рік та завдання на 

2018/2019 навчальний рік і перспективу» відбувся на загальних зборах 

колективу університету 31 серпня 2018 року.

На Конференції трудового колективу Національного університету 

харчових технологій 19 грудня 2018 року (протокол № 2) підведені підсумки 

діяльності Національного університету харчових технологій за 2018 рік, 

затверджено звіт ректора університету про виконання умов контракту № II- 

47 від 06 квітня 2015 року з Міністерством освіти і науки України.

Ректор А. І. Українець
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