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(м.Київ)
аш вищий навчальнии заклад за період своєї 130-річної історії пройшов
гідний шлях і зумів стати справжньою кузнею наукових і технічних кадрів
харчової промисловості країни.
Свідченням цього можна вважати те, що навесні 1917 року Смілянські класи рішенням Міністерства народної освіти отримали статус середнього хіміко-технічного училища, який через декілька років було реорганізовано в технікум харчової промисловості. Враховуючи високий рівень підготовки спеціалістів і активну наукову діяльність колективу технікуму, у 1929 році на його базі було створено Смілянський цукровий інститут. Згодом внаслідок приєднання
до Смілянського інституту цукрової промисловості цукрових факультетів Кам'янець-Подільського хімічного інституту і Київського політехнічного інституту його реорганізували в Київський інститут цукрової промисловості (КІЦП).
У 1933 р. до складу КІТЦ увійшло багато нових інститутів, факультетів та кафедр хімікотехнологічного та харчового профілю. Відтак
КІТЦ було перейменовано у Київський хіміко-технологічний інститут харчової промисловості
(КХТІХП), до складу якого увійшли три факультети: механічний, хіміко-технологічний та економічний. У 1935 році КХТІХП перейменували у "Київський технологічний інститут харчової промисло-
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2 0 1 4 рік є ювілейним роком для Національного університету харчових технологій, 130 років тому, в 1884 році, на
засіданні Київського відділення Російського імператорського технічного товариства було ухвалено рішення про відкриття у місті Сміла технічних класів на
базі училища графів Бобринських. Так
було започатковано спеціалізований технічний навчальний заклад для підготовки технологів, хіміків і майстрів цукрового виробництва. З цього моменту й
веде свою історію Національний університет харчових технологій.

вості ім. А. І. Мікояна". Під цією назвою впродовж
55 років він не лише здобув визнання і посів чільне місце у вищій школі колишнього Радянського
Союзу, а й було знаний далеко за його межами.
У 1993 році за результатами державної акредитації КТІХП був надано статус вищого
державного навчального закладу IV рівня та
назва "Український державний університет
харчових технологій". У 2002 році, враховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання
результатів діяльності університету, його вагомий внесок у розвиток національної освіти
і науки, Указом Президента України університетові надано статус Національного. Відтоді він носить назву "Національний університет харчових технологій" (НУХТ).
Сучасний НУХТ - потужний освітній та науковий центр, в якому навчається близько ЗО тисяч
студентів і слухачів. До складу НУХТ крім базового навчального закладу у м. Києві входять 2
Інститути післядипломної освіти, 13 коледжів і
технікумів, 8 регіональних навчально-наукових
центрів, розташованих у різних регіонах України.
Педагогічний колектив університету налічує 550
викладачів: 21 академік, понад 100 професорів
та докторів наук, більше 400 кандидатів наук.
В університеті функціонує аспірантура, докторантура, де готують фахівців вищої кваліфікації, та 7 спеціалізованих вчених рад із захисту
дисертацій за 15 науковими спеціальностями.
Колектив університету проводить бурхливу
діяльність, щодо розширення співпраці з іноНаціональШШ уі земними вищими навчальними закладами для
харчо у у * ЫЗМТну досвідом та підвищення рівня наукових
ІІАУІИШОАПКщ'пт І
—
Хлібопекарська і кондитерська промисловість України
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досліджень. Про визнання університету на світовому рівні свідчить активна співпраця з університетами харчового профілю Болгарії, Словаки, Білорусії, Росії, Франції, В'єтнаму, Польщі, США, Німеччини, Великобританії.
езумовно, досягнення університету в
межах країни та визнання його на світовому рівні є результатом копіткої
праці та спільних зусиль колективів кафедр,
яких на даний час в університеті понад 60.
Для колективу кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів 2014 рік відзначений подвійним святом, адже поряд з ювілеєм
університету кафедра святкує своє 65 річчя.
За час свого існування кафедра підготувала
понад 7000 інженерів-технологів за освітньокваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", " м а г і с т р " . В и п у с к н и к и с п е ц і а л ь н о с т і
"Технології хліба, кондитерських, макаронних
виробів та харчоконцентратів" обіймають посади державних службовців, директорів, головних інженерів, начальників змін, завідувачів лабораторій, змінних технологів, інженерівтехнологів на великих і малих підприємствах,
пов'язаних із виробництвом хліба та хлібобулочних виробів, кондитерської продукції, макаронних виробів, харчових концентратів не лише в Україні, а й за кордоном.
На сьогодні на кафедрі підготовано та захищено понад 80 кандидатських дисертацій
та 7 докторських.
Кафедра технології хлібопекарських і кондитерських виробів має потужну наукову школу, яку
було започатковано на початку 60-х років минулого століття професорами І.М. Ройтером та
A.A. Міхелєвим. На кафедрі протягом її існування працювало багато висококваліфікованих співробітників. Серед них: професор О.Т. Лісовенко,
доценти Н.І. Берзіна, А.П. Демчук, А.Я. Коваленко, Є.В. Лях, Л.М. Маркіанова, Н.О. Чумаченко,
Л.Ю. Годунова, I.A. Сисоєв, В.І. Теличкун,
С.І. Сидоренко, А.І. Скорикова, А.Д. Прокопенко,
ст. викладач В.У. Кокарева, які зробили вагомий
внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців хлібопекарської промисловості.
Впродовж декількох десятків років колектив кафедри активно займався науковими
розробками галузі, що зумовило формування чотирьох напрямків науково-дослідної роботи кафедри. Вагомий вклад у формування
наукових здобутків здійснили член-кореспондент НААН, професор В.І. Дробот, професор
A.M. Дорохович, професор В.М. Ковбаса, професор В.Г. Юрчак, професор В.І. Оболкіна, які
сформували свої потужні наукові школи. їх розробки впроваджені в Україні та відомі далеко
за її межами. Сьогодні наукова робота на кафедрі проводиться за науковим напрямом університету "Розроблення технологій харчових
продуктів оздоровчої та профілактичної дії".
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На кафедрі активно долучають до наукової роботи студентів. Під керівництвом Дробот В.І., Дорохович A.M., Ковбаси В.М., Юрчак В.Г. виконано
багато студентських наукових робіт, які неодноразово ставали переможцями на Всеукраїнському
конкурсі студентських наукових робіт. Завдяки їх
мудрому керівництву, студенти виборювали призові місця у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з напряму "Харчові технології та інженерія".
Вагомим результатом у діяльності кафедри, що сприяє розвитку науки і техніки, розширює міжнародне співробітництво, є організація Міжнародних науково-практичних конференцій присвячених проблемам хлібопекарської та кондитерської промисловості, які
проводять на базі галузевих виставок "ХлібКондитер-Експо" та "Sweets&Bakery Ukraine".
Інноваційні розробки вчених кафедри демонструються на всеукраїнських і міжнародних
конференціях та виставках, впроваджуються у
виробництво. Безліч нагород на конкурсі "Солодкий тріумф", який щорічно проводиться в
рамках виставки "Sweets&Bakery Ukraine" та
"Всеукраїнської дегустаційної комісії України" в
рамках галузевої виставки "Хліб-Кондитер-Експо", отримали вироби розроблені під керівництвом п р о ф е с о р і в Дорохович A.M., Оболкіної В.І., Дробот В.І. та доцента Камбулової Ю.В.
Результати величезної праці колективу на
науковій та освітній ниві, його вклад у розвиток університету відображають 20 монографій,
підручників та навчальних посібників, понад
1800 наукових статей, підтверджують понад 250
авторських свідоцтв і патентів на винахід.
Ювілей університету та кафедри - це передовсім важлива нагода ще раз повернутися до славетних традицій вузу, вшанувати тих, хто доклав
зусилля до його становлення, його наукової слави. Освітні, наукові та виховні традиції - це основа, без якої ми б, напевно, сьогодні не змогли б
говорити про здобутки і розвиток. В дні ювілею
ми обов'язково вшануємо наших попередників,
тих, завдяки кому Національний університет харчових технологій став відомим в Україні і світі, а
також тих, хто сьогодні збагачує його славу.

