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Борщ у житній хлібині,
вінегрет у гарбузі, шоколад з
мініатюрного фонтанчика - ці
й інші сюрпризи підготували
для гостей студенти
Національного університету
харчових технологій. Саме
тут працівники харчової
промисловості традиційно
відзначають своє професійне
свято.

ІСТОРІЇ
УСПІХУ
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СЕКРЕТИ «ФІРМИ»

УКРАЇНСЬКИХ ХАРЧОВИКІВ

Якісні продукти, дрібка таланту й багато любові до своєї справи

ожного року
студенти
вигадують щось особливе. Керівники асоціацій,
підприємств, прості технологи й і н ж е н е р и (багато з них
є випускниками навчального
закладу) заходять до вестибюля з усмішкою: мовляв, торік нас здивували морозивом
з гібіскусу й гарбуза (розробка університету!). Цікаво, чим
здивують сьогодні? Схвально
роздивляються «картини», ви:
різані на овочах і фруктах (над
ними чаклувала другокурсниця Ольга Андреева), але на запитання, що сподобалось найбільше, д р у ж н о відповідають:
«Усе!».
Ректор університету Сергій
Іванов і викладачі ВНЗ зустрічають науковців із Вільнюса.
Гості запитують про секрети
успіху українських харчовиків.
Господарі усміхаються, мовляв,
рецепт простий: якісні продукти, багато науки, дрібка таланту й дуже багато любові до своєї справи.

ХІМІЯ В ПРОДУКТАХ УЧОРАШНІЙ ДЕНЬ!
- У магазинах - засилля хімічних барвників і ароматизаторів. Виробляти натуральні продукти невигідно?
— Засилля хімії — це вчорашній день. На жаль, на всіх
етикетках, починаючи від морозива й закінчуючи пляшкою
з водою, пишуть: «ароматизатори, ідентичні натуральним».
Насправді це хімічні сполуки. На Заході такого й близько немає! Тому ми вирішили
над цим працювати. Кандидат
наук Наталія Фролова створила барвники й ароматизатори
на натуральній основі. Це дуже
цікавий і актуальний напрям
харчової промисловості. Впевнена, що такою розробкою зацікавиться багато підприємств.
Виграє — споживач!

ДОБРЕ, БО УКРАЇНСЬКЕ!
Офіційна частина свята також цікава. Заступник міністра
аграрної політики і продовольства Олександр Сень передає
вітання працівникам галузі від
прем'єр-міністра Миколи Азарова й міністра аграрної політики та продовольства Миколи
Присяжнюка.
Від себе додає: харчова промисловість — це галузь особливої значущості. І не тільки тому, -що від неї залежить
продовольча стабільність України та її експортний потенціал.
До виробництва продуктів треба підходити з душею і талантом. І у всіх у залі цей талант
є. Недаремно люди кажуть: добре, бо українське!
Заслужені подяки, грамоти
й відзнаки отримують і ректор
університету, й «рядові» харчової промисловості з різних міст
України.

НАУКА ОРІЄНТУЄТЬСЯ
НА ПОТРЕБИ ВИРОБНИЦТВА
Про новації Національного університету харчових технологій
цікавимося в проректора з наукової роботи Тетяни Мо'стенської.
- Тетяно Леонідівно, якими
успіхами й науковими розробками університет може похвалитися цього року?
— Успіхів чимало. У травні
в Санкт-Петербурзі відбувся
Перший Північно-Східноєвропейський конгрес харчовиків.
Ми презентували майже три
десятки наукових новацій університету! 1 саме нашому ВНЗ
доручили провести Другий конгрес харчової науки. Це свідчить про те, що українську науку поважають і в нас є чого
повчитися. До речі, авторський
колектив, до якого входить і
ректор університету, одержав
Державну премію України в
галузі науки й техніки за 2011
рік. Двоє молодих учених — мікробіологи Інна Лич і Оксана

ємствах харчової промисловості є багато відходів, які можна
використати для виробництва
нових видів палива. Наприклад,
на заводах спиртової промисловості з відходів можна отримувати зріджений вуглекислий
газ, який використовується для
зварювання металів.
Цікавий продукт і з переробки рослинної сировини та
її відходів (науковий керівник — Володимир Зав'ялов).
З допомогою вібраційних екстракторів рослинну сировину
можна переробляти без відходів. Ця новація дуже актуальна
для підприємств пивоварної, виноробної, консервної, цукрової,
фармацевтичної промисловості.

Скроцька — цьогоріч стали лауреатами премії Верховної Ради
України.
Національний
університет
харчових технологій — єдиний
в Україні навчальний заклад, що
комплексно готує фахівців із 41
магістерської спеціальності, починаючи від виробництва хліба
й закінчуючи лікеро-горілчаними виробами. Навіть економіс-

наші випускники) з радістю беруть студентів і на практику, й
на роботу. До того ж просять,
щоб ми готували якомога більше технологів.
— Днями в Дніпропетровську
відбувся форум «Наука і бізнес - основа розвитку економіки». Меседж форуму: держава насамперед фінансуватиме
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Заступник міністра аграрної
політики і продовольства
Олександр Сень (праворуч)
вітає ректора університету
Сергія Іванова
тів готуємо саме для підприємств харчової промисловості.
Наші випускники вміють готувати якісні українські харчі, які
не соромно подати на будь-який
стіл — навіть королівський.
- Ваші студенти влаштували
справді королівський прийом
працівникам галузі. А після закінчення навчального закладу
випускники знаходять роботу?
—
Харчова
промисловість — одна з небагатьох,
які працюють навіть в умовах кризи. Працевлаштовуємо
всіх! До речі, Національний
університет харчових технологій — один з небагатьох ВНЗ,
де студентам не треба шукати, де проходити практику. Підприємства й бізнесові структури (багато з них очолюють

ті наукові дослідження, які
мають практичний попит. Що
представляв ваш університет
на форумі? І, основне, як втілюєте свої розробки в життя?
— Ми представили 22 інноваційні розробки за 2012 рік. Всі
вони захищені патентами й готові до впровадження на виробництві. Більше того — багато
з них уже впроваджується. За
даними цього року, на кожну
гривню бюджетних коштів ми
заробили більш як 50 копійок.
З багатьма підприємствами
(м'ясопереробними,
молочними, хлібопекарськими, пивоварними тощо) співпрацюємо давно, й вони замовляють нам ті
чи інші новації. З допомогою
Асоціації морозива навіть відкрили нову спеціальність в університеті.

ГРАН-ПРІ
ЗА ОСОБЛИВІ ПРОДУКТИ
- Про ваше морозиво з гарбуза ходять легенди...
— Не тільки з гарбуза!
Остання наша розробка — технологія морозива з натуральними цукрозамінниками. Бо не
всім можна солодке. Тому й вигадали морозиво з різними наповнювачами (фруктозою, глюкозо-фруктовими сиропами) й
нежирним сиром. Такі ласощі
не шкідливі для підшлункової,
їх можна вживати при цукровому діабеті.
До речі, в нас є й особливий
торг для людей, яким не можна
їсти солодке. На виставці «Ласощі України» в жовтні цього
року наші винаходи отримали
два Гран-прі й сім (з восьми!)
«тріумфів» з інновацій.
- Тобто ваші продукти лікують?
— Народна мудрість каже,
що продукти, які людина споживає, мають бути цілющими.
До речі, одна з новацій — виробництво спіруліни з підвищеним рівнем органічно-зв'язного
йоду. Якщо сказати простіше,
то це безцінне джерело йоду,
який легко засвоюється.
Молодий науковець — доцент Юрій Пенчук розробив
нову технологію
одержання
препаратів інтерферонів І типу.
Цінність розробки в тому, що
при виробництві інтерферону
можна буде обійтися без небезпечних для людини й навколишнього середовища вірусних індукторів. Цією розробкою вже
зацікавились виробники.

ГАЗ ІЗ... ВІДХОДІВ
Одним з пріоритетних напрямів роботи є розробка енергозберігальних технологій. Над
цим, зокрема, працює професор Петро Шиян. Його команда
створила технологію паливного
біоетанолу й біогазу. На підпри-

«КУХОВАРЯТЬ»...
НАНОЧАСТИНКИ
- В університеті працює й проблемна науково-дослідна лабораторія. Її гордість — наносайзер, спеціальний прилад для
вимірювання наночастинок.
- «Освіта України» неодноразово писала про те. як наночастинки служать військовим,
медикам, хімікам. Виявляється,
вони ще й «куховарять»?
— Наночастинки застосовуються і в харчовій промисловості. З їхньою допомогою можна
поліпшувати якість продуктів,
збільшувати терміни зберігання.
Важливо, іцо студенти виконують комплексні дипломні проекти. Наприклад, для роботи над
темою переобладнання конкретного підприємства збирають команду з різних факультетів і кафедр. І розробляють її від «а» до
«я», починаючи з техніко-економічного обґрунтування проекту. Механіки досліджують свою
частину, технологи, економісти,
маркетолога — свою. Потім все
це збирається до купи. Зазвичай, дипломні роботи захищають на підприємствах харчової
промисловості. Університетська
наука орієнтується на потреби
промисловості.
- Якщо ноу-хау вашого й інших наукових центрів втілити
в життя, українській продукції конкуренція імпорту буде
не страшна...
— На жаль, поки що є великі проблеми з вітчизняним
машинно-апаратурним
виробництвом і технологіями для харчової промисловості. Тому ми
намагаємось перемагати якістю, економічною привабливістю й новизною.
Криза
обов'язково
мине.
Сподіваюся, що ми ще здивуємо світ своєю продукцією: якісною, безпечною й корисною.
Розмову вела Михайлина ХАРЧЕНКО.
для «Освіти України»

