ЮВІЛЕЇ

"
"

зю

в

еє

ітаємо
єм

ючних

з

а

ву

•

ювіле

доктора

.

в

наук,

вжди

тех 

ветера -

гає

.

60

речовин,

творчу

цукристих

Надію

надихає

Іва-

дія

Іванівна у

кій

сім'ї

атмосферу,

яка

1

стимулює

робку понад

вели

та

себе
до

шень . У її науковому до

На-

методичних

машиніста

зашзничника

науковцям ,

навколо

пошуку нових ідей та рі 

нівну Штангеєву!

Народилась

молодим

створює

професора в галузі

технологн

так

товна вона радо допома 

на пращ, першу ж1нку

-

толерантна,

350 науково 
праць,

вона

випустила в світ п' ять

кол

кандидапв

1 одного

док

госпниці у с. Ворож

тора технічних наук. На

ба

дія Іванівна

Сумської

облас 

Штангеєва

ті. З першого дня на

не зупиняється у своєму

вчання

розвитку, постійно роз

у

шкош

тяг

нулася до знань, була

Дніпропетровського

відмінницею, приймала актив 

тету, але рішенням заводської

сів. Вона опанувала нові дисци

ну участь у громадському жит

ради була направлена на навчан

пліни та успішно працювала на

ті. Школу закінчила з відзнакою

ня до Київського технологічно

кафедрі

і поїхала навчатись до Сумсько

го інституту харчової промис

справи Київського національно 

го

тех 

ловості на факультет техноло

го університету культури і мис

нікуму. Успішне навчання по

гії цукристих речовин. Успішне

тецтв, співпрацює з відомими

єднувала з роботою на цукро

навчання в інституті поєднува

науковцями, подає приклад і на

вих заводах, таких як Низов

ла з науково -дослідницькою ро

дихає на творчу працю молоде

ський, Буринський та ім. Кіро

ботою, яку виконувала під керів

покоління цукровиків і наразі

ва. Працювала апаратницею на

ництвом видатних вчених про

продовжує готувати кандидатів

станції сульфітації та в продук

фесор ів

Миколи

технічних наук . Ця мудра жінка

товому відділенні. Після закін

Олександровича та Бажала Іва

гармонійно поєдну є в собі жіно

чення технікуму Надія Іванівна

на Гавриловича.

чу чарівність, ерудицію, талант

хіміко-технологічного

Архиповича

уншерси

ширює коло своїх інтере

готельно-ресторанної

керівника, інтуїцію дослідника.

була направлена на будівництво
Губініхського цукрового заводу

Штангеєва Н.І. вступила до аспі

Надійною опорою і підтрим

в Дніпропетровську область, у

рантури за спеціальністю «Тех-

кою Надії Іванівни є її сім'я: чо

подальшому приймала активну

нологія цукристих речовин» та

ловш

участь в пускових роботах при

захистила

кандидат-

основний помічник і порадник,

виході на нормативну продук

ську, а потім і докторську дис

двr доньки 1 п ять онуюв не да -

тивність цього заводу. Саме тут

ертації. Працювала в Інституті

ють спочивати у вільний від ро

вона пройшла виробничий шлях

боти час .

від змінного технолога до викону

технічної теплофізики Академії
наук УССР та Інституті колоїд

вача обов' язків головного техноло

ної хімії і х імії вод и ім. А.В . Ду

Ко. '1ею11ив 1,ш/Jel)pu та учиі

га заводу.

манського. Професійний шлях в

від щиро,'о cept(H mчаmь та-

З авжди усм і х н ена і натхнен

НУХТі роз поч ався з доцента ка

11щтііt І/щ)ії Іваиів11і 11/maщe

Після закінчення інституту

спочатку

-

цукровик у поколіннях,

. '

.

.

на , активна у громадському жит

ф едри технолог ії цукристих р е

f'вiit щш·mн, и>орщ~ 'я та бша

т і цукрового заводу, Надія Іва

човин, потім Надія Іванівна за

то рm•ів 11.1ід11ої flJJlll(i щ1 пиві

ншна

ймала посаду професора, а далі

и ау""'' !

готувалась

до

романо-германський

вступу

на

факультет

-

зав ідувача ціf'Ї кафедри . За-

