Національний університет харчових
технологій: 80 років лідерства у
підготовці кадрів для харчової
промисловості України
У 2010 році виповнилося 80
років з дня заснування Національного університету харчової
промисловості - кузні висококваліфікованих кадрів не лише для
цукрової промисловості, а й для
багатьох інших галузей харчового виробництва.
ІСТОРІЯ УНІВЕРСИТЕТУ
Передумова створення університету тісно пов'язана з історію
розвитку цукрової галузі, коли
Україна була головним осередком
цукрової промисловості Російської імперії. Бурхливий розвиток галузі вимагав забезпечення
її інженерними кадрами, яких не
вистачало. Саме тому з 40-х років XIX століття у ряді універ-

ситетів, на відділеннях фізикоматематичних наук було введено
викладання хімії та технології,
що дозволяло випускникам працювати на цукрових заводах. Однак промисловість вимагала більших темпів підготовки кадрів, що
потребувало створення нових закладів освіти.
У 1884 році в приміщені
двокласного загальноосвітнього
училища при Смілянському рафінадному заводі були відкриті
технічні класи - перший в історії Російської імперії технічний
навчальний заклад для підготовки техніків-хіміків і майстрів
цукрового виробництва. За період з 1884-1917 роки технічні класи підготували 440 спеціалістів.
Готував спеціалістів інженерів-

цукровиків і Харківський технологічний інститут, відкритий у
1885 році.
У 1898 році за матеріальної
підтримки представників промисловості, торгівлі, науковців
та інженерно-технічних працівників, державних установ, у тому
числі відомих цукрозаводчиків
М.А. Терещенка, П.І. Бродського
та інших, був створений Київський політехнічний інститут, у
якому на кафедрі хімічної технології поживних речовин вивчали технологію цукру, крохмалю,
глюкози та бродильних виробництв. І вже у 1929 році на базі
цієї кафедри на хімічному факультеті був створений цукровий
відділ, а потім і окремий цукровий факультет.

Але з розвитком цукрової промисловості країна потребувала
все більше та більше висококваліфікованих кадрів і відповідно
до постанови президії Верховної Ради СРСР про утворення
галузевих вищих навчальних закладів наказом по ВРНГ СРСР
№1240 від 17 квітня 1930 року
на базі цукрового факультету
Київського політехнічного інституту (КПІ), цукрового факультету
Кам'янець-Подільського
інституту та Смілянського інституту цукрової промисловості був
утворений Київський інститут цукрової промисловості
(КІЦП). Інститут мав хімічний
(цукровий), механічний (устаткування цукроварень) та економічний факультети й був підпорядкований Союзцукру Народного
Комісаріату торгівлі СРСР.
У 1931-1935 роках продовжував розширюватися - до складу
КІЦП увійшли кафедри цукрового виробництва Харківського
та Ленінградського технологічних інститутів, Київський кондитерський та ферментативний
інститути, а також механічний
факультет Воронізького хімікотехнологічного інституту харчової промисловості, факультет механізації сільського господарства
Білоцерківського сільськогосподарського інституту та механічний факультет Полтавського
інституту технології м'яса. Першим ректором інституту став
доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки В.Б. Фремель. У 1930 р. в
інститут було прийнято 450 осіб,
а на шести кафедрах інституту
проводилась робота з розробки
навчальних планів і програм.
У 1935 році з нагоди п'ятиріччя
заснування інституту він був
перейменований у Київський
технологічний інститут харчової промисловості (КТІХП)
імені Мікояна. На той час в інституті сформувався висококваліфікований склад професорів та
викладачів. Тут працювали відомі вчені - академіки М.М. Боголюбов, M.B. Птуха, М.М. Кравчук, професори I.A. Кухаренко,
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П.В. Головін, М.А. Кондак, М.А.
Кічігін, А.А.Фукс, О.О. Кіров,
Де-Метц та інші.
Професорсько-викладацький
склад інституту поповнювався й
власними науково-педагогічними
кадрами, підготовленими в аспірантурі, яка була відкрита у 1933
році. Одними з перших дисертації на вчений ступінь кандидата
наук захистили Г.М. Знаменський, І.М. Літвак, В.Д. Попов,
М.О. Бузикін, П.О. Вечерський,
М.М. Поляченко, О.Д. Куриленко, Н.Ю. Тобілевич. У 1933 р. інститут очолив Ф.К. Стефанський.
Всього за 1932-1941 роки КТІХП
підготував 2535 економістів, технологів та механіків для різних
галузей харчової промисловості. У довоєнний період КТІХП
сформував викладацькі кадри,
створив потужну матеріальнотехнічну базу та увійшов до
20-ти кращих вищих навчальних
закладів в СРСР.
У роки воєнного лихоліття
професорсько-викладацький
склад, студенти і випускники
КТІХП виявили мужність та
самопожертву в боротьбі проти німецько-фашистських загарбників. Багато викладачів і
студентів загинуло на фронті. А
евакуйовані на схід (Воронеж,
потім Бійськ) студенти та співробітники інституту продовжували
навчальну, науково-дослідну роботу, зробили важливі відкриття,
які мали велике значення для забезпечення фронту й тилу про-

дуктами харчування та медикаментами.
Під час війни інститут був
повністю зруйнований. Після
звільнення Києва від окупантів
КТІХП, завдяки підтримці держави та зусиллям колективу й
студентів, був швидко відбудований на новому місці, значно
розширився і перетворився на
один з провідних вищих закладів
освіти з підготовки кадрів для
галузей агропромислового комплексу УРСР та інших республік
Радянського союзу. Нове будівництво інституту у період з 1943
по 1947 роки очолював ректор
І.Г. Грицюк.
У 50-ті та 60-ті роки матеріальна база інституту була практично
відновлена, і почалось будівництво третьої черги інституту, яке відбувалось під керівництвом ректорів П.Д. Федорова (1947-1962
pp.), І.Г. Грицюка (1963-1970 pp.)
і Федоткіна І.М. (1970-1974 pp.).
Відкривались нові спеціальності
(промтеплоенергетика, автоматизація і комплексна механізація
хіміко-технологічних процесів),
удосконалювалась організаційна
структура КТІХП (організація
нових факультетів та кафедр), в
навчальному процесі широко використовувались технічні засоби
навчання, було розпочато підготовку викладачів з обчислювальної техніки.
Інститут
проводив
велику
науково-дослідну роботу. Обсяг
наукових досліджень за 1965-

1970 pp. порівняно з попереднім
періодом збільшився у 3,5 разів,
а економічна ефективність підвищилась майже в 7 разів.
У 1975-1990 роки - період
крутого піднесення у розвитку
КТІХП, яке пов'язано з ім'ям
ректора, доктора технічних наук,
професора, академіка Української академії аграрних наук Івана
Степановича Гулого, який очолював КТІХП майже 30 років.
За цей час навчальні площі
інституту зросли майже удвічі.
Було введено у дію нові гуртожитки, спортивний комплекс,
навчальні корпуси. Суттєво змінилась структура інституту та
концепція підготовки фахівців.
Відкривались нові спеціальності,
організовувалися нові кафедри й
факультети, до складу інституту
були включені технікуми та коледжі, створювались навчальноконсультативні центри й відкривались заочні факультети в різних
містах України.
Змінились підходи в організації науково-дослідної роботи
в інституті. Провідною тенденцією став перехід від індивідуальних кафедральних до
колективних тем, спрямованих
на розв'язання
великомасштабних народногосподарських
проблем. Цьому також сприяли інтеграційні процеси щодо
створення навчально-наукововиробничих комплексів. Активізувалась винахідницька робота.
Протягом 70-років було отримано 293 авторських свідоцтва.
Центром фундаментальних і
пошукових досліджень була
проблемна
науково-дослідна
лабораторія, створена у 19781980 роках.
У 1980 році за заслуги у підготовці кваліфікованих спеціалістів для народного господарства, розвиток науки та у зв'язку
з 50-річчям з часу заснування
КТІХП нагороджено орденом
Трудового Червоного Прапора.
У 1993 році КТІХП одержав
статус університету й був перейменований в Український державний університет харчових
технологій (УДУХТ).

Відповідно до указу Президента України №266/2002 від 19 березня 2002 року, ураховуючи
загальнодержавне й міжнародне
визнання результатів діяльності
Українського державного університету харчових технологій та
його вагомий внесок у розвиток
національної освіти та науки
університету надано статус національного та перейменовано у
Національний університет харчових технологій.
НУХТ СЬОГОДНІ
Сьогодні Національний університет харчовихтехнологій це
єдиний в Україні вищий технічний заклад освіти, що здійснює
комплексну підготовку висококваліфікованих фахівців різних
освітньо-кваліфікаційних
рівнів - від молодшого спеціаліста до магістра з 62 спеціальностей та спеціалізацій з
17 напрямів за 11 галузями
знань для цукрової, харчової,
м'ясо-молочної, мікробіологічної, фармацевтичної та інших
галузей промисловості.
НУХТ - заклад освіти, в якому
створено замкнутий цикл доуніверситетської,
ступеневої
та післядипломної підготовки
фахівців. До складу НУХТ крім
базового навчального закладу у
місті Києві входять 5 НДІ, 2 інститути післядипломної освіти, 11 коледжів і технікумів, 9
заочних факультетів розташованих у різних регіонах України.
Всього у навчальному комплексі НУХТ навчається 35 тисяч
студентів і слухачів та працює більше 6,5 тисяч науковопедагогічних працівників та
співробітників.
Н У Х Т є єдиним представником України у «Всесвітній організації з харчової науки та
технології» (IUFoST), до якої
входять 124 країни світу, а також
є членом «Європейської федерації з харчової науки і технології» (EFFoST), виконавцем
європейського проекту ISEKI
M U N D O S (Інтеграція знань з
безпеки та екології у харчову
науку).

На базі НУХТ створено регіональну «Європейську групу
з гігієнічного проектування та
інжинірингу» (EHEDG) та підтримується міжуніверситетський
європейський портал «Foodinfo».
НУХТ є членом Європейської
асоціації університетів та підтримує тісні зв'язки з провідними зарубіжними спорідненими
навчальними закладами.
Навчальний процес в університеті забезпечує
висококваліфікований
професорськовикладацький колектив: біля 100
докторів наук та професорів,
420 кандидатів наук, 18 членів HAH України та галузевих
академій, 13 лауреатів Державної премії України, 14 заслужених діячів науки і техніки та
працівників освіти.
В університеті постійно розвивається матеріальна технічна
база: у 8 навчальних корпусах
розташовані обладнані технічними засобами аудиторії, 104 спеціалізовані навчальні лабораторії, 37 комп'ютерних класів, 27
філій кафедр функціонують на
передових підприємствах галузі
та у науково-дослідних установах. Впроваджується дистанційна форма навчання
НУХТ є науковим галузевим
центром з розробки та впровадження у виробництво інноваційних технологій та обладнання, що створюються у проблемній
науково-дослідній лабораторії та
5 науково-дослідних центрах у
тісній співпраці з 10 академічними НДІ, HAH України, УААН,
АМН.
На базі НУХТ створено «Агротехнопарк». Університет є засновником наукового напряму з формування розвитку та розширення
індустрії здорового харчування.
Щорічно проводяться десятки
міжнародних наукових конференцій, публікуються більш ніж
750 статей, монографій, підручників та навчальних посібників,
отримується близько 100 патентів на винаходи.

За матеріалами сайту НУХТ

