Днями у Києві відбувся науковий форум — Другий Північно- та Східно-Європейський Конгрес із Харчової Науки (NEEFood-2013). Вперше Європейська фундація з харчової науки удостоїла нашу країну честі приймати у себе таке масштабне міжнародне зібрання. І честь ця випала вищому навчальному закладу, в якому вже майже 130 років готують фахівців для під-_
приемств харчової, переробної, фармацевтичної та багатьох інших галузей
промисловості, — Національному університету харчових технологій. На теренах колишнього СРСР він досі широковідомий як Київський технологічний інститут харчової промисловості, бо саме цей виш став альма-матер
для більшості керівників і спеціалістів-технологів профільних підприємств.
ПРО СЬОГОДЕННЯ і перспективи
розповідає його ректор — доктор хімічних наук, професор, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки,
лауреат Республіканської премії ім.
М. Островського, кавалер ордена «За
заслуги» III ступеня, президент Української асоціації вищих навчальних закладів та підприємств харчової промисловості (UkrUFoST), єдиний представник України в світовій організації
з харчової науки та технології (lUFoST)
Сергій ІВАНОВ.
— Сергію Віталійовичу, Ви очолили
університет трохи більше двох років
тому. Які за цей час відбулися зміни?
— Мені випало очолити колектив у
досить не простий для нього час —
приміщення потребували капітального
ремонту, в корпусах протікав дах, на
стелях чорнів грибок, стіни — у підтіканнях і тріщинах, зношена матеріально-технічна база, мізерні зарплати. А
головне — колектив не мав перспективи. Проблеми бачили всі, але далеко
не всі розуміли, що потрібно зробити,
аби змінити ситуацію на краще. Якщо
чітко визначитися з метою, якої хочеш
досягти, то такі поняття, як «важко»
чи «неможливо», перестають існувати,
з'являються етапи, які необхідно здолати для розв'язання намічених завдань.
З цього ми і почали — виявили проблемні поля, розробили стратегію розвитку, приймали новаторські рішення і
втілювали їх. Я, зізнаюся відверто, поставив перед собою амбіційне завдання
— не лише повернути університету
його колишній високий вітчизняний і
міжнародний авторитет, а й зробити
його флагманом освіти і науки, який
був би взірцем для наслідування і в
нашій країні, і за кордоном.
Ми вже чимало встигли на цьому
шляху — колектив тепер працює у
комфортних умовах (першочергові ремонти виконано, і постійно ведуться
планові — капітальні й косметичні),
здійснюється широкий комплекс заходів
з енерго- та теплозаощадження, оновлюється (хоча й не так швидко, як хотілося б) матеріально-технічна база,
розширюється структура (тепер університет — потужний комплекс із підрозділами в усіх регіонах України),
відбувся ряд структурних реорганізацій,
які дають змогу ефективніше здійснювати нашу діяльність, розвивається уні-

верситетська наука, набула нового значення міжнародна діяльність, щорічно
розширюється палітра освітніх програм,
за якими ми готуємо фахівців.
— Розкажіть, будь ласка, докладніше про структурні реорганізації
та освітні програми.

виявляли і вилучали сфальсифіковану
продукцію, немає. Тож ми стали перші,
хто започаткував підготовку за освітньою програмою «Технологічна експертиза і безпека харчової продукції».
Крім того, вже не перше десятиліття
наші фахівці займаються розробкою
продуктів функціонального оздоровчого
призначення. Так і виникла необхідність
у створенні окремого підрозділу, де б
готували спеціалістів за цими дотичними
напрямами — факультету технології
оздоровчих продуктів і харчової експертизи.
Загалом же кожний факультет зазнав
якихось змін, адже життя не стоїть на
місці. До технологів молока, молочних
продуктів, м'яса і м'ясних продуктів,

— факультет доуніверситетської освіти,
вісім регіональних навчально-наукових
центрів, 13 коледжів і технікумів та
два інститути післядипломної освіти.
Ми забезпечуємо повний цикл ступеневої освіти, надаємо можливість здобути другу вищу освіту, навчатися за
денною та заочною формами, проходити перепідготовку та підвищення кваліфікації. Причому палітра напрямів
надзвичайно широка й задовольнить
будь-який попит.
— Рішення провести на базі університету Конгрес із харчової науки
не виникло з повітря. Чим же вразила європейців університетська наука, що вони віддали перевагу Україні?

Внутрішня енергія,
ініціатива і свобода

— Структурні реорганізації були продиктовані вимогами часу. Орієнтуючись
на головного споживача наших послуг
— вступника, значні зусилля ми докладаємо для запровадження підготовки
за принципово новими нафямами та
спеціальностями. Робимо ставку на ті,
які будуть затребувані не тільки сьогодні, а й у віддаленій перспективі.
Відповідно до цього і відбуваються
структурні зміни. Наприклад, нині як
ніколи на часі проблеми гарантування
якості й безпечності харчових продуктів,
боротьби із фальсифікатами, якими
переповнений споживчий ринок. А відповідних фахівців, які контролювали б
безпечність того, що ми сфживаємо,

яких ми традиційно готували, додалися
фахівці з жирів, парфумерно-косметичної продукції, і тепер маємо факультет технології м'ясо-молочних і
парфумерно-косметичних продуктів.
Фахівців із переробки сільськогосподарської продукції ми готуємо на факультетах, назви яких говорять самі за
себе, — бродильних, консервних і цукрових виробництв та хлібопекарських
і кондитерських виробництв.

— В університеті не одне десятиліття
діють потужні наукові школи, які мають
на своєму рахунку безліч винаходів,
втілених у_ виробництво, і не лише в
нашій країні. Основні ж напрями, на
яких зосереджено наші зусилля, —
нанотехнології, розробка принципово
нових технологій харчових продуктів,
енергоощадного обладнання, вироблення біоетанолу з відходів цукрового
виробництва тощо.

Повну комп'ютеризацію й автоматизацію процесів управління забезпечують
випускники факультету автоматизації і
комп'ютерних систем. Розробкою, налагодженням та обслуговуванням обладнання займаються випускники факультету інженерної механіки та пакувальної техніки. Енергетичні системи,
тепло- та холодильну техніку опановують на факультеті енергетики і енергоменеджменту. Вирішення всього спектру економічних та управлінських питань
забезпечать випускники факультетів
економіки і менеджменту та обліку,
фінансів і підприємницької діяльності.
За дотриманням підприємствами екологічних норм, очищенням стічних вод
простежать, а також використають потенціал живих клітин і останні технічні
досягнення для створення потрібних
людині продуктів, матеріалів, ліків випускники нашого факультету біотехнології та екологічного контролю.

Наші науковці активно залучають до
своїх досліджень студентів. Університет
кілька років поспіль упевнено утримує
перше місце серед вишів країни з винахідницької діяльності. Лише у першому півріччі цього року кількість отриманих нами патентів на винаходи та
корисні моделі сягнула понад 150, і
більше половини з них одержані у співавторстві зі студентами.
Високо Цінує здобутки наших науковців і держава — два роки поспіль
вони стають лауреатами Державної
премії України в галузі науки і техніки.

А готельний, ресторанний бізнес і
туризм — галузі, які нині бурхливо
розвиваються, забезпечить відповідними
фахівцями факультет готельно-ресторанного та туристичного бізнесу.
Крім того, у структурі університету

Щороку ми презентуємо свої наукові
напрацювання на сотнях міжнародних
наукових форумів. Регулярно збільшується кількість публікацій наших науковців та посилань на них у світових
наукометричних базах, зокрема у «Scopus».
Нашій університетській науці справді
є що презентувати світові. І ми дуже
пишаємося тим, що нам удалося відстояти право на проведення Конгресу
й організувати його, за відгуками учасників, на дуже високому рівні. У форумі
взяли участь понад 500 науковців із 18
країн — досить пристойний показник,

особливо як для першого разу. Сподіваюся, тепер, принаймні у наукових
європейських колах, Україна буде асоціюватися не тільки з аварією на ЧАЕС
та ув'язненням Тимошенко.
Дуже потішило, що вже на другий
день роботи Конгресу кілька делегацій
(з Італії, Бельгії, Сербії, Казахстану
тощо) висловили побажання укласти з
університетом угоди про співпрацю.
Для нас це найкращий доказ того, що
міжнародний авторитет нашого навчального закладу невпинно зростає.
Але це не значить, що ми спрямовані
тільки на організацію навчального процесу та наукову й міжнародну діяльність.
Все це — складові потужної системи,
яку являє собою діяльність Національного університету харчових технологій.
— З чим у Вас асоціюється нинішній НУХТ?
— Для мене це — поєднання величезної внутрішньої енергії, ініціативи і
свободи. Тому ми намагаємося створити
середовище, яке стимулювало б виховання самодостатньої соціально активної
особистості.
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб надати нашим студентам можливість гармонійно розвиватися. Вони можуть займатися громадською роботою, спортом,
благодійністю, брати участь у культурно-масових заходах — для цього в
університеті створені всі умови, й наші
студенти ними широко користуються.
Наші збірні команди неодноразово перемагали й ставали призерами змагань
різного масштабу з футзалу, баскетболу, волейболу, плавання, аеробіки
та ін., а деякі студенти мають титули
чемпіона України, Європи і світу з армреслінгу, боксу, гирьового спорту тощо. Честь міста і країни захищали й
наші мистецькі колективи на різних
конкурсах і фестивалях.
Завжди вважалося, що пора студентства — найкраща у житті. Випускникам нашого вишу вона назавжди
запам'ятовується насиченістю, яскравістю, різноманітністю.
— Розкажіть про плани на майбутнє.
— З року в рік змінюються запити
суспільства, відтак змінюються і завдання, які ставляться перед освітою,
тому в наших планах — постійно
вдосконалюватися з огляду на потреби
країни, щоб готувати компетентних
випускників. Більше того, нам потрібно
вміти прогнозувати майбутні, ще не
усвідомлені, запити споживачів, формувати сучасні погляди на якість
освіти і нові споживчі вподобання на
освітньому ринку і ринку праці. Ми
орієнтуємося на створення культури
постійного якісного зростання. Лідером стає той, хто шукає власні шляхи
до успіху, а не обмежується дотриманням загально-обов'язкових стандартів. ®

