
Незважаючи на складні для нашої 
країни часи, воєнний стан колектив 
Одеського національного технологіч-
ного університету активно продовжує 
працювати, адже підготовка молодих 
фахівців є пріоритетним напрямком ді-
яльності для відновлення нашої країни. 
Доброю традицією університету є про-
ведення конкурсу «Кращий абітурієнт», 
після проведення якого переможці от-
римують цінні подарунки. 

– Схоже, ми вже звикли до серйоз-
них викликів. Економічні кризи, пан-
демія, сьогодні доводиться працювати 
в умовах війни. Але наш колектив все 
одно впевнено крокує вперед. Кадри 
завжди потрібні, особливо сьогодні, 
саме тому ми ні в якому разі не мо-
жемо припиняти підготовку фахівців, 
– розповідає про сучасні умови нав-
чання ректор ОНТУ Богдан Єгоров – 
Починаючи з 1902 року наш колектив 
завжди демонстрував незламність ду-
ху, впевненість і професіоналізм. Наш 
ЗВО переживав багато кризових ситу-
ацій, але підготовка кадрів і наукові до-
слідження проводилися безперервно. 
Ми не зупиняємось, саме тому навіть в 
умовах воєнного стану відзначаємо кра-
щих наших студентів, які підтвердили 
високі знання, вже будучи студентами 

Одеського національного технологіч-
ного університету. 

Зустріч відбулася у змішаному фор-
маті – онлайн та оффлайн. Студенти ви-
словлювали своє захоплення навчанням 
та дякували викладачів за зусилля роби-
ти навчання цікавим та захоплюючим. 
Ось імена щасливчиків, які цього року 
підтвердили високі знання і увійшли до 
списку найкращих студентів ОНТУ:

Алєся Ямборко – студентка фа-
культету зерна і зернового бізнесу;

Андрій Голяшев – студент факульте-
ту менеджменту, маркетингу і логістики;

Максим Демчук – студент факуль-
тету технології вина та туристичного 
бізнесу;

Маргарита Щербула – студентка 
факультету технології та товарознав-

ства харчових продуктів і продовольчо-
го бізнесу;

Марія Стась – студентка факуль-
тету інноваційних технологій харчу-
вання і ресторанно-готельного біз-
несу;

Ольга Коробєйнікова – студентка 
факультету економіки, бізнесу і контр-
олю;

Анна Бевзюк – студентка факуль-
тету автоматизації та робототехніки;

Софія Орлянська – студентка фа-
культету нафти, газу та екології

Анатолій Аніченко – студент фа-
культету низькотемпературної техні-
ки та інженерної механіки;

Вікторія Попова – студентка фа-
культету комп’ютерної інженерії, про-
грамування та кіберзахисту. 

Всі переможці отримали дипломи 
та приємний сюрприз – смарт годинник 
Amazfi t GTS 2 mini», який обов’язко-
во стане у нагоді нашим студентам під 
час навчання. 

Підведення підсумків конкурсу 
стало промінчиком добрих новин, на 
які кожен з нас із нетерпінням чекає. 
Результати конкурсу свідчать, що у нас 
талановита молодь, а значить у нашій 
країні обов’язково буде мир і шасливе 
майбутнє!

Ірина МУНТЯН, 
НАЧАЛЬНИК МЕДІЙНОГО ВІДДІЛУ 
ЦЕНТРУ МАРКЕТИНГУ, РЕКЛАМИ 

ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ОНТУ.
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АЛГЕБРАЇЧНІ ТА 
ГЕОМЕТРИЧНІ 
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НАУКОВОЇ 
КОНФЕРЕНЦІЇ
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УМОВАХ ВОЄННОГО 
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НОМЕРІ

ПЕРЕМОЖНИЦЯ КОНКУРСУ 
«КРАЩИЙ АБІТУРІЄНТ-2021» 
ОЛЬГА КОРОБЕЙНІКОВА

СТУДЕНТ ОНТУ – ЗВУЧИТЬ ГОРДО!

НА ФОТО СТУДЕНТИ ОНТУ ОЛЕКСАНДР ГЕРАЩЕНКО, ДАРІЯ БОНДАРЧУК, ОЛЬГА КОРОБЕЙНІКОВА,  
СОФІЯ ОРЛЯНСЬКА, АННА БЕВЗЮК, ВАЛЕНТИНА НОВИКОВА, РЕКТОР ОНТУ БОГДАН ЄГОРОВ

ПРЕЗИДЕНТ СВА СЕРГІЙ СОЦ, ПЕРЕМОЖНИЦЯ КОНКУРСУ 
АННА БЕВЗЮК, РЕКТОР ОНТУ БОГДАН ЄГОРОВ. «КРАЩИЙ 
АБІТУРІЄНТ-2021»

Стали відомими імена кон-
курсу «Кращий абітурієнт 

– 2021». Колись вони були 
абітурієнтами, які  поступали 
до нас з високими балами, 
сьогодні вони вже студенти 
університету, які успішно 
здали першу сесію і стали 
переможцями конкурсу. 

Про підсумки конкурсу «Кращий абітурієнт – 2021»
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«ВСЕ У НАШИХ РУКАХ – ТОМУ ЇХ 
НЕ МОЖНА ОПУСКАТИ» Коко Шанель, 

французька кутюр`є. 

СПРАВА ДИРЕКТОРА 
ВЕЛЬДУМА

ПРОСТІ ПРАВИЛА 
ПОЄДНАННЯ 
ОВОЧІВ

ЗАПРОШУЄМО 
НА НАВЧАННЯ 
НА ФАКУЛЬТЕТУ 
ТЕХНОЛОГІЇ ВИНА 
ТА ТУРИСТИЧНОГО 
БІЗНЕСУ ОНТУ

ДИРЕКТОР 
КОЛЕДЖУ 
ОЛЕГ ГЛУШКОВ 
«ПОКАЗНИК 
УСПІШНОЇ РОБОТИ – 
ЦЕ НЕ ВІДСУТНІСТЬ 
ТРУДНОЩІВ, 
А ВМІННЯ ЇХ 
ВИРІШУВАТИ»

ЦЕНТР ВИВЧЕННЯ 
ІНОЗЕМНИХ МОВ 
«SUCCESS» ОНТУ 
– НАВЧАЙСЯ 
РАЗОМ З 
ПРОФЕСІОНАЛАМИ
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ОГОЛОШЕННЯ

НОВИНИ ТЕХНОЛОГІЙ
 І НАУКИ

Наша історія 
Справа директора Вельдума
Цього року Одеському 
національному технологічному 
університету виповнюється 120 
років. Це особлива дата, адже 
кожна сторінка літопису нашого 
закладу вищої освіти містить 
унікальні факти, історії, відкриття, 
імена, які, безумовно, не можуть не 
захоплювати. Ми починаємо нову 
рубрику на сторінках нашої газети, 
у якій будемо розповідати вам 
унікальні історії, які є результатом 
копіткої роботи з історичними 
архівами нашого університету 
та Державним архівом Одеської 
області. Це справді золотий фонд 
нашого університету, яким ми 
пишаємося! Серед яскравих 
особистостей нашого університету 
ім’я директора Одеського інституту 
технології зерна і борошна Роберта 
Евальдовича Вельдума, життєва 
доля якого захоплює та викликає 
неймовірний біль. Тоталітарна 
машина ламала та забирала 
мільйони людських життів, 
серед яких, на жаль,  Роберта 
Евальдовича Вельдума…

Тридцяті роки минулого століття 
— одна з найбільш драматичних сто-
рінок в історії Одеського національного 
технологічного університету.

У 1931 році Одеський інститут 
технології зерна і борошна перетворю-
ється в Одеський механіко-технологіч-
ний навчально-виробничий комбінат, 
який через 4 роки був знову реоргані-
зований в Одеський інститут технології 
зерна і борошна. У 1939 році інститут 
одержує нову назву — Одеський інсти-
тут інженерів борошномельної промис-
ловості та елеваторного господарства.

У цей період інститут швидко роз-
вивається. Будуються нові навчальні кор-
пуси й студентські гуртожитки, відкри-
ваються нові факультети й кафедри, ста-
ють до ладу нові лабораторії й кабінети.

У 1933 році Одеський інститут 
технології зерна і борошна очолив 
Роберт Евальдович Вельдум. Однак 
довго працювати йому не довелося, як 
і трьом його попередникам. У 1937 ро-
ці він згинув у вихорі Великого терору.

У Державному архіві Одеської 
області зберігається Слідча справа 
№ 86355. Ця сіра папка з документа-
ми кримінального провадження чи не 
єдине нині джерело, що може проли-
ти світло на особистість директора Р.Е. 
Вельдума. Тоталітарна машина знищу-
вала не тільки людські життя і долі, а й 
будь-яку згадку про «ворогів народу».

Роберт Вельдум жив у середміс-
ті на вулиці Лизогуба, 10 (нині вулиця 
Юрія Олеші). За ним прийшли в мороз-
ну ніч 5-го грудня 1937 року. Сержант 
держбезпеки мовчки простягнув йому 
ордер на обшук. Дозволив одягнутися. 
Поняті – домоправитель і сусідка – ту-
лилися до стіни і знічено розглядали 
скромне помешкання самотнього чо-
ловіка. Співробітник НВКС неспішно 
складав протокол обшуку. Серед вилу-
чених речей – паспорт, партійний кви-
ток, військове посвідчення, свідоцтво 
про народження, облігації займу на су-
му 3205 рублів, документи про зброю, 
документ про службу в армії, службо-
ві документи, листи, фотокартки, кни-
ги, листок непрацездатності, рахунки 
за житло, розписка про гроші.

У свою затишну квартиру Роберт 
Вельдум не повернувся. Його доля була 
вирішена ще два дні тому. Начальник 
3-го відділення VI відділу УДБ облас-
ного управління НКВС Майський, роз-

глянувши матеріали про «злочинну ді-
яльність» директора Р.Е. Вельдума, по-
становив: «содержание под стражей в 
Одесской тюрьме».

Обшук у кабінеті директора ін-
ституту на вулиці Свердлова, 112 
проводився вже без участі його го-
сподаря. Вилучили особову справу 
Р.Е. Вельдума, автобіографію, знімок 
колективу, листи й адреси, характери-
стики студентів (50 шт.), газетні матеріа-
ли про інститут, різні документи, листу-
вання, блокноти, книгу 
на іноземній мові.

З вилучених ре-
чей збереглися тільки 
дві газетні вирізки, які 
долучили до матеріа-
лів справи як важливі 
докази.

Роберт Вельдум 
народився в 1890 
році  в  м .  Міт ава 
Курляндської губер-
нії (нині Литва) в сім’ї 
робітника. Рано по-
чав цікавитися марк-
систськими ідеями і в 
1917 році вступив до 
більшовицької партії. 
Якщо вірити доно-
су, підшитому в його 
слідчій справі, то мо-
лодий Роберт встиг 
відзначитися на фрон-
тах громадянської вій-
ни, нібито воював у 
дивізії під команду-
ванням командарма 
Іона Якіра.

Яку здобув освіту, невідомо, в ан-
кеті арештованого лише вказано: не-
повна вища.

У графі «професія» слідчий зазна-
чив: «с 1918 года специалист по хлеб-
ному делу».

Про трудовий шлях Р.Е. Вельдума 
відомості скупі. Працював в Омській 
губернській спілці кооперативів, був 
членом правління і завідувачем гру-
пою оперативних відділів. На подіб-
них посадах налагоджував кооперацію 
в Краснодарі. У 1930 році влаштував-
ся на роботу в Ростові-на-Дону. Тут 
доля зводить його з керівником кра-
йового управління торгівлі Ізраїлем 
Клейнером, який у 1934 році очолить 
Комітет із заготівель сільськогоспо-
дарських продуктів при РНК СРСР. У 
тридцяті роки саме Комітету із заготі-
вель підпорядковувався Інститут техно-
логії зерна і борошна. Ймовірно, саме 
дружні стосунки з впливовим началь-
ником посприяли далекому від науки і 
освіти чиновнику стати керівником ви-
щого навчального закладу.

Вірогідно, Роберт Вельдум вже 
тоді увійшов до складу партійної но-
менклатури, що гарантувало одержан-
ня «портфеля». Для цього у нього були 
всі підстави: членство в більшовицькій 
партії, робітниче походження, активна 
участь у боротьбі за встановлення ра-
дянської влади. Морально-етичні яко-
сті, освітній та культурний рівень пра-
цівника у ті часи не бралися до уваги.

Чи став арешт для Р.Е. Вельдума 
великою несподіванкою? Мабуть, ні. У 
1937 році країну накрили масові репре-
сії, які, за задумом Й. Сталіна, мали за-
вершити двадцятирічну боротьбу з «со-
ціально-ворожими елементами» та по-
тенційною «п’ятою колоною» в СРСР. 
Суспільство охопили страх, шпигуно-
манія та епідемія донесення.

«Шпионы» і «вредители» знайш-
лися і в колективі інституту. Під репре-

сії потрапили десятки викладачів, сту-
дентів і технічних працівників.

Незадовго до арешту Роберта 
Вельдума відбулися збори активу про-
фесорсько-викладацького, студентського 
та адміністративно-технічного персона-
лу. У зібранні взяли участь 144 людини.

Директор інституту Р.Е. Вельдум до-
повідав «про виконання рішень минуло-
го активу на основі рішень лютнево-бе-
резневого пленуму ЦК ВКП (б) і червне-
вого пленуму ЦК ВКП (б)». Звіт Роберт 

Евальдович розпочав з 
самокритики – у колек-
тиві втратили пильність 
і не розгледіли, що в ін-
ституті «орудовала шай-
ка врагов народа, шпио-
нов и вредителей». 

Віддавши данину традицій-
ній для тих часів риториці, Р.Е. Вельдум 
окреслив насущні проблеми інституту. В 
обговоренні доповіді промовці теж біль-
ше уваги приділили питанням вдоско-
налення навчального процесу, організа-
ції виробничої практики та поліпшення 
побутових умов і культурного дозвілля 
студентів. Пропозиції і критичні заува-
ження внесли до резолюції зборів. Щодо 
дирекції, то керівнику закладу і його за-
ступникам окремим пунктом нагадали 
про політичну відповідальність за стан 
справ в інституті.

Утім, арештували Р.Е. Вельдума не 
через недоліки в його роботі. Хоча про 
них місцеві органи НКВС були проін-
формовані. Принаймні у справі є два 
доноси про «шкідництво» очільника 
інституту. Каральний меч сталінсько-
го правосуддя навис над ним з неспо-
діваного боку. Роберт Вельдум за наці-
ональністю – латиш. І цей факт поста-
вив хрест на його житті.

У розпал Великого терору 1937–
1938 років радянське керівництво дійш-
ло висновку, що є не лише «вороги на-
роду», а й цілі потенційно неблагона-
дійні «ворожі народи». Відтак другий 
етап кампанії Великого терору відзна-
чився так званими національними опе-
раціями. Вперше в радянській історії 
приводом для репресій служило не кла-
сове, соціальне чи політичне минуле, а 
національність.  

30-го листопада 1937 року нар-
ком внутрішніх справ СРСР М.І. Єжов 
направив наркомам внутрішніх справ 
республік та начальникам УНКВС 
шифротелеграму за № 49990, яка оз-
наменувала початок «латиської опера-
ції». На Одещині «агентами латиської 
розвідки» виявились інженерно-тех-
нічні працівники промислових під-
приємств, робітники, політемігран-
ти. Більшість латишів було заареш-
товано протягом грудня 1937 року. У 

цей безжальний невід потрапив і Р.Е. 
Вельдум.

Слідчий виявився тямущим і на 
першому ж допиті підозрюваний «в 
шпигунській діяльності на користь 
Латвії» Вельдум «зізнався» ще в од-
ному злочині – в участі в троцькіст-
сько-терористичній організації. 

Підозрюваний підписав кожну сто-
рінку допитів. У протоколах не зафік-
совано жодного зауваження чи запере-
чення навіть проти явних нісенітниць. 
У катівнях НКВС вміли ламати людей, 
лише одиниці витримували безсонні 
ночі й жорстокі тортури. Можливо, Р.Е. 
Вельдум пішов на співпрацю зі слід-
ством, сподіваючись вижити. Не нам 
судити. 

По справі Р.Е. Вельдума проходи-
ло 18 осіб (серед них — 6 співробітни-
ків інституту), з якими він нібито про-
водив злочинну діяльність. Проте жод-
ного з них він за собою не потягнув. Усі 
прізвища взяті з інших проваджень чи 
показів свідків. 10 осіб з цього списку 
на той момент вже були засуджені або 
розстріляні.

З матеріалів справи вимальовуєть-
ся образ стійкої і сміливої людини. Р.Е. 
Вельдум не був сліпим знаряддям чи-
єїсь волі, часто йшов наперекір навіть 
партійному комітету. Один із заступ-
ників директора інституту дав покази 
слідству, що Роберт Вельдум всіляко 
саботував кампанію з очищення сту-
дентських лав від «класово-ворожих 
елементів». І це правда. Саме завдяки 
директору чимало юнаків і дівчат, які 
мали «непролетарське» походження, 
змогли одержати дипломи. В акті екс-
пертизи роботи інституту наведено де-
кілька прізвищ студентів з тавром «во-
рог народу», яких Р.Е. Вельдум поно-
вив на навчання попри тиск парткому 
і громадських організацій інституту.

Директор Вельдум вів свою лінію 
і в кадровій роботі. Незважаючи на 
«сигнали» громадськості, довірив ко-
лишньому білогвардійцю Афанасьєву 
військову підготовку допризовни-
ків. Усіляко підтримував опального 
професора Г. В. Костанді і доцента 
П. Г Демидова, який потрапив у роз-
робку управління НКВС.

Справу Р.Е. Вельдума, обвинуваче-
ного в злочинах, передбачених ст.ст. 54-
6, 54-7, 54-8 і 54-11 Карного кодексу 
України («контрреволюційна діяль-
ність», «зрада батьківщини»), розгля-
нули в особливому порядку, без участі 
звинувачення і захисту. Сумнозвісна 
трійка 7 січня 1938 року засудила його 
до першої категорії (розстріл). Вирок 
виконали 15 січня 1938 року.

Чесне ім’я Вельдуму Р. Е. поверну-
ли тільки в 1989 році, коли почала руй-
нуватися тоталітарна система. Чекати 
довелося понад півстоліття…

Василь МИЛОСЕРДНИЙ, 
ДИРЕКТОР МУЗЕЮ ОНТУ.

У ЗВ’ЯЗКУ ЗІ ВТРАТОЮ 
ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ 
ДОДАТОК ДО ДИПЛОМА 
СПЕЦІАЛІСТА, ВИДАНИЙ 
ОДЕСЬКОЮ ДЕРЖАВНОЮ 
АКАДЕМІЄЮ ХАРЧОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ
- серія ЛК ВЕ №000985 (реєстр. №436), 
дата видачі 30.06.1996 р. за  спеціаль-
ністю «Технологія  зберігання і пере-
робки плодів та овочів» на ім’я Миндра 
Ростислав Іванович
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ДИРЕКТОР ОДЕСЬКОГО 
ІНСТИТУТУ ТЕХНОЛОГІЇ ЗЕРНА І 
БОРОШНА Р.Е. ВЕЛЬДУМА 

СЛІДЧА 
СПРАВА НА 
ДИРЕКТОРА 
Р.Е. ВЕЛЬДУМА 

ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ –
УНІВЕРСИТЕТ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ!

Руслана ЧУДІК, 
голова студради факультету 
технології та товарознавства 
харчових продуктів і продовольчого 
бізнесу ОНТУ:

– Українські студенти вже 3 роки 
поспіль відірвані від звичайного сту-
денського життя, навчання стало в ос-
новному цифровим. Незважаючи на всі 

плюси дистанційного освітнього проце-
су, кожний студент мріяв повернутись 
до лекцій, лабораторних робіт, студент-
ських конференцій, масових культур-
них заходів у стінах рідної Alma mater. 
Нарешті, коли всі думали, що дистан-
ційне навчання закінчилось, почалася 
нова жахлива реальність. 24-го люто-
го кожна людина прокинулась з певним 
усвідомленням теперішніх подій, розу-
мінням того, що наше життя вже ніколи 
не буде колишнім.  Через війну у нашо-
му університеті були введені двотиж-
неві канікули, протягом яких ми зви-
кали до ніколи невідомих нам реалій. 

По закінченні канікул ми повер-
нулися до частково звичного жит-
тя. Незважаючи на війну, ми повинні 
знаходити сили жити далі, здобувати 
професію, розбудовувати нашу країну. 
Хочу висловити слова подяки викла-

дачам нашого університету. Завдяки їх 
моральній підтримці ми заспокоюва-
лись та поступово включались в освіт-
ній процес: підключались до лекцій, 
практикумів, четвертокурсники та ма-
гістри продовжили свою наукову робо-
ту.  Навчання почало оживати! 

Студентське життя в стінах ОНТУ 
навіть у військовий час було насиче-
ним студентськими конференціями, 
конкурсами наукових робіт і куратор-
ськими годинами. Не став виключен-
ням і Фестиваль культури, спорту та 
мистецтв, який став доброю традиці-
єю Одеського національного техноло-
гічного університету.

Колектив студентського самовря-
дування факультетів та університету та-
кож працював. Так, завдяки нашій ініці-
ативній молоді кожен студент мав змогу 
долучитись до збору коштів для наших 

героїв ЗСУ. Студенти отримали можли-
вість продемонструвати свою креатив-
ність у творчому у конкурсі «Кращий 
фотограф та художник ОНТУ».

Ми всі розуміємо, що від результа-
тів нашої праці залежить розвиток еко-
номіки та майбутнє нашої Батьківщини, 
тому всі учасники освітнього проце-
су працюють та роблять все можливе у 
цих складних військових умовах. 

 Маємо надію, що війна скоро за-
кінчиться, і ми зможемо вже у новому 
навчальному році з неабияким розма-
хом відсвяткувати 120-ти річчя ОНТУ, 
обов’язково в режимі офлайн, в стінах 
університету, обіймаючи один одного 
та наших рідних викладачів. Ми всі хо-
чемо миру на нашій землі!

Всім мирного неба над головою! 
Слава Україні!

NASA СКЛИКАЄ НАУКОВЦІВ 
ДЛЯ ВИВЧЕННЯ НЛО

Національне управління США з 
аеронавтики та дослідження косміч-
ного простору (NASA) оголосило про 
те, що цієї осені збере незалежну гру-
пу дослідників для вивчення UAP - не-
ідентифікованих явищ у повітрі. Це но-
вий термін, який тепер використову-
ється для позначення НЛО. 

Про це йдеться у поширеній за-
яві американського космічного відом-
ства:

- NASA вважає, що наукові ін-
струменти є потужним засобом дослі-
дження, і вони є застосовними і в цьо-
му випадку. У нас є доступ до широ-
кого спектру засобів спостереження 
Землі з космосу, а це є основою для на-
укового дослідження. У нас є інстру-
менти та команда фахівців, які допомо-
жуть нам покращити наше розуміння 
незвіданого.

Як зазначає відомство, під НЛО, 
або «неідентифікованими явищами у 
повітрі», маються на увазі «спостере-
ження явищ у повітрі, які неможливо 
ідентифікувати як літальні апарати або 
відомі природні явища».

При цьому в NASA наголошують, 
що зараз немає свідчень того, що не-
пізнані повітряні явища за своєю при-
родою мають позаземне походження.

 Групу, яка займеться досліджен-
ням НЛО, очолить американський 
астрофізик Девід Сперджел. Саме до-
слідження триватиме близько 9 міся-
ців. За його підсумками відомство під-
готує доповідь, яку представлять   гро-
мадськості.

Згідно з доповіддю Національної 
розвідки США, розвідслужби поки що 
не можуть пояснити природу походжен-
ня НЛО, які раніше бачили американські 
військові. Лише у США з 2004 по 2021 
рік зафіксували 144 НЛО, 80 із них - за 
допомогою кількох датчиків чи приладів.

ЗМІНА КЛІМАТУ В ДІЇ: 
ЗАСНІЖЕНІ АЛЬПИ СТАЮТЬ 
ЗЕЛЕНИМИ

Процес, який учені називають 
«озелененням», вже спостерігається 
в Арктиці, але досі не був поширений 
у гірських районах. Однак нове дослі-
дження показує, що цей процес наби-
рає загрозливих масштабів в Альпах, 
повідомляє ScienceAlert.

Учені з Базельського університе-
ту використовували супутникові знімки 
Альп за майже 40-річний період і з’я-
сували, що сніговий покрив влітку по-
меншав на 10% дослідженої площі гір. 
Глобальна температура підвищується і 
полярні регіони планети, як і гори, на-
гріваються швидше. Учені досліджу-
вали гірські райони на висоті 1 700 ме-
трів і з’ясували, що рослинного покри-
ву стає більше.

У процесі дослідження учені та-
кож зафіксували, що товщина снігового 
покриву також зменшується, а зростан-
ня рослин у горах збільшилося на 77%.

За словами вчених, через те, що 
покращуються умови для росту рос-
лин, вони ростуть швидше і їх стає 
більше на більшій території.

За словами вчених, все більше во-
ди йде у річки, а не накопичується у 
вигляді снігу. Тут відбувається пору-
шення довкілля для різних видів, які 
спеціально адаптувалися для життя у 
засніжених горах. 

Водночас сам процес озеленення 
Альп сприяє ще більшій зміні клімату. 
Сніговий покрив відбиває приблизно 
90% сонячного світла, а рослинність 
як поглинає світло, так і виділяє тепло 
в атмосферу. І це ще більше приско-
рює танення снігового покрову в горах.

ЗА МАТЕРІАЛАМИ САЙТІВ 
FOCUS.UA 

ТА PODROBNOSTI.UA



ПРОСТІ 
ПРАВИЛА 
ПОЄДНАННЯ 
ОВОЧІВ

Щодня ми вживаємо звичні 
продукти і не замислюємося, чи 
правильно їх поєднуємо, коли го-
туємо і коли їмо. Адже якщо до-
тримуватися простих правил, мож-
на значно підвищити цінність хар-
чування: від того, як продукти по-
єднуються між собою, залежить 
їхня засвоюваність.

Фрукти та овочі корисні в 
будь-якій кількості та будь-яко-
му поєднанні — думка поширена 
і не викликає питання: що тут мо-
же бути не так? Ріжемо овочевий 
або фруктовий салат, чим він різ-
номанітніший, тим краще - і пор-
ція вітамінів готова. Але виявля-
ється, не всі овочі та фрукти «дру-
жать» між собою. Існують комбі-
нації, в яких кожен овоч посилює 
користь іншого. А є й такі, де во-
ни погано сусідять і заважають за-
своєнню вітамінів та мікроелемен-
тів. Ми розповімо докладно, як по-
трібно правильно поєднувати ово-
чі та фрукти. 

Цікавий факт: класика жанру 
- салат з огірків та помідорів - не 
найвдаліше поєднання з погляду 
користі. В огірках містяться речо-
вини, що руйнують вітамін С, на 
який багаті помідори.

Відомий фізіолог І.В. Павлов 
вивчав особливості перетравлення 
їжі організмом і дійшов висновку, 
що різні продукти перетравлюють-
ся у різних ділянках ШКТ. Одні 
засвоюються організмом швид-
ше, інші - повільніше. Завдяки 
цим відкриттям з’явилися дієти 
на основі роздільного харчуван-
ня. Їхнє завдання дозволити про-
дуктам краще засвоїтися в проце-
сі травлення.

За складом та ступенем засво-
єння організмом овочі можна роз-
ділити на три групи.

1. Некрохмальні, зелені овочі 
та зелень: огірок, броколі, шпинат, 
листовий салат, зелена та ріпчаста 
цибуля, петрушка, кріп, редиска, 
часник, помідор, білокачанна ка-
пуста, брюссельська капуста, пе-
кінська капуста, крес-салат та ін.

Ці овочі найпростіші з погля-
ду поєднання: вони легко комбіну-
ються з будь-якими іншими овоча-
ми, крохмалистими продуктами, 
рослинними та тваринними жира-
ми. Їх можна сміливо поєднувати 
з білковою та жирною їжею – во-
ни сприяють кращому травленню.

2. Напівкрохмальні (або по-
мірно крохмальні): буряк, бакла-
жан, кабачки, цукіні, морква, рі-
па, болгарський перець, гарбуз, 
патисони.

Ці овочі складають корис-
ні мікси з будь-якими овочами, 
крохмалистими продуктами, рос-
линними та тваринними жирами 
та зеленню. Гірше поєднують-
ся з погляду травлення із тварин-
ними білками — м’ясом, яйцями. 
Категорично не поєднуються з мо-
локом та фруктами.

3. Крохмальні овочі та бобові 
культури: картопля, каштани, куку-
рудза, батат, топінамбур, квасоля, 
соя, горох, сочевиця. Сюди ж відно-
симо рис та інші зернові культури.

Ці овочі добре поєднуються з 
попередніми групами, жирами та 
зеленню. Не варто поєднувати кро-
хмальні овочі між собою, особли-
во тим, хто стежить за вагою. Крім 
того, крохмаль заважає засвоєнню 
м’яса та іншої білкової їжі тварин-
ного походження. Погано поєдну-
ються крохмалисті овочі та з вуг-
леводами.

Юлія КОЗОНОВА, 
ЕКСПЕРТ З ХАРЧУВАННЯ 

ОНТУ. 

До уваги абітурієнтів
ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ НА ФАКУЛЬТЕТ 
ТЕХНОЛОГІЇ ВИНА ТА ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ ОНТУ
Творчий, комунікабельний, цілеспрямований, 
сміливо крокує вперед і не боїться нового – 
саме таким є випускник факультету технології 
вина та туристичного бізнесу Одеського 
національного технологічного університету. 
Всі випускники факультету користуються 
неймовірним попитом у роботодавців 
успішних компаній, і саме тому кожному з них 
гарантоване перше робоче місце та унікальні 
можливості професійного розвитку як в Україні, 
так і за кордоном. Про особливості навчання, 
лекторів та перспективи майбутнього в 
ексклюзивному інтерв’ю з деканом факультету 
технології вина та туристичного бізнесу Ганною 
Саркісян. 

– Ганно Овсепівно, розкажіть, будь ласка, про 
спеціальності факультету  технології вина та ту-
ристичного бізнесу Одеського національного тех-
нологічного університету.

Г.О.: Факультет готує фахівців за трьома спе-
ціальностями:

1.Харчові технології
Освітня програма «Технології продуктів бродін-

ня та виноробства».
Освітня програма «Сенсорний аналіз у харчо-

вих технологіях».

Освітня програма «Технології харчових продук-
тів, напоїв, мінеральних і питних вод».

2. Біотехнології та біоінженерія
Освітня програма: «Біотехнології та біоінже-

нерія».
3. Туризм
Освітня програма: Міжнародний  туризм. 

– Розкажіть про професійний рівень профе-
сорсько-викладацького складу, який готує майбут-
ніх фахівців. Які інноваційні методики вони вико-
ристовують? 

Г.О.: Професорсько-викладацький склад універ-
ситету і безпосередньо працівники, що здійснюють 
начальний процес на нашому факультеті, - це гор-
дість університету.  

Усі мають вчені ступені та звання, але головний 
акцент припадає на постійну самоосвіту та розвиток 
викладача. Маємо на увазі заплановані стажування в 
Україні та за кордоном у закладах освіти партнерів, 
на провідних профільних підприємствах. Наші ви-
кладачі постійно беруть участь у виставках, конфе-
ренціях, симпозіумах, майстер-класах, тренінгах від 
провідних фахівців галузі. Згодом здобутими знання-
ми вони з радістю діляться зі студентами.

Весь навчальний процес викладається із засто-
суванням засобів  сучасних комунікаційних техно-
логій, інтерактивних складових, увага приділяється 
STEM –освіті, неформальній освіті.

– Де проходять практику студенти Вашого 
факультету? 

Г.О.: Практична підготовка студентів здійснюєть-
ся на виробничих потужностях підприємств-партнерів, 
де вони мають широкі можливості опанувати прак-
тичні навички і реалізувати набуті теоретичні знання. 
Наприклад, виноробів запрошують наші партнери до 
ПТК «Шабо»,  виноробні «Коблево», «Французький 
бульвар», «Колоніст», ОКЗ «Шустов», НННДІ ім. В.Є. 
Таїрова та багато інших. Технологи мають можли-
вість проходити практику на таких підприємствах, 

як «Господарочка», «Гайсин», «Верес», «Чумак», 
«Сандора», «Jaffa», «Куяльник», «Моршинська» тощо.

Біотехнологи  проходять практику на будь-яко-
му з харчових виробництв, адже виробництво йогур-
тів, заквасок, дріжджів, хліба, пива, вина - це все бі-
отехнологічні процеси. Також на спеціалізованому 
підприємстві «Аріадна» з виробництва біологічно 
активних речовин, вітамінів.

Туристи проходять практику у туристичних фір-
мах, компаніях, в аеропортах, готельно-ресторанних 
і розважальних комплексах, в туристичних інформа-
ційних центрах і туристичних асоціаціях. 

– Розкажіть, будь ласка, про можливості за-
кордонної практики. 

Г.О.: Міжнародній практиці на факультеті при-
діляється велика увага. Наші студенти від’їжджа-
ють на практику до партнерів у Францію, Німеччину, 
Болгарію, Туреччину, Молдову. У нас є також прак-
тика індивідуального підходу, ми можемо уклада-
ти цільові договори, якщо студент має можливість 
і бажання практикуватись на своєму підприємстві.

– Які перспективи працевлаштування випус-
кників факультету технології вина та туристич-
ного бізнесу? 

Г.О.: Цим питання займається центр сприяння 
працевлаштуванню студентів і випускників, який 
двічі на рік організовує ярмарки вакансій, де широ-
ке коло партнерів має можливості запросити наших 
студентів на роботу. На сьогодні нам не вистачає ви-
пускників, щоб задовольнити потреби роботодавця 

у кількості. Для молодих спеціалістів практикуєть-
ся гнучкий графік навчання, елементи дуальної осві-
ти та багато інших широких можливостей. Тож че-
каємо на молодь, успішне майбутнє ми гарантуємо!

– Як Ви можете описати випускника факуль-
тету технології вина та туристичного бізнесу? 
Якими компетентностями володіє випускник 
Вашого факультету?

Г.О.: Творчий, комунікабельний, цілеспрямова-
ний, сміливо крокує вперед і не боїться нового, має 
активну життєву позицію, патріотично налаштова-
ний до рідної Alma Mater, успішний та заможний!

- Хотілося б почути пораду від декана як ста-
ти студентом факультету технології вина та ту-
ристичного бізнесу ОНТУ.

Г.О.: Це дуже просто! Протягом усього літа я че-
катиму на вас з мультитестом та мотиваційним ли-
стом у приймальній комісії, познайомлю і закохаю 
в один з провідних закладів вищої освіти України – 
Одеський національний технологічний університет!

ТЕЛЕФОН ДЕКАНА ДЛЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ 
ТА ЗВ’ЯЗКУ 0977876921 – 

ГАННА ОВСЕПІВНА САРКІСЯН

БЕСІДУ ВЕЛА 
Ірина МУНТЯН, 

НАЧАЛЬНИК МЕДІЙНОГО ВІДДІЛУ 
ЦЕНТРУ МАРКЕТИНГУ, РЕКЛАМИ ТА 

ПРОФОРІЄНТАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОНТУ.
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ВИЩА ШКОЛА ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ – КУЗНЯ ПІДВИЩЕННЯ 
КВАЛІФІКАЦІЇ ПРОФЕСІОНАЛІВ
ДИРЕКТОР КОЛЕДЖУ ОЛЕГ ГЛУШКОВ «ПОКАЗНИК УСПІШНОЇ 
РОБОТИ – ЦЕ НЕ ВІДСУТНІСТЬ ТРУДНОЩІВ, А ВМІННЯ ЇХ ДОЛАТИ»
Він молодий, амбітний та, 
безумовно, успішний. Він 
користується особливою 
пошаною серед колег, адже 
йому вдається активно 
розвивавати один із 
найкращих закладів середньої 
освіти Одеси - Фаховий 
коледж нафтогазових 
технологій, інженерії та 
інфраструктури сервісу 
Одеського національного 
технологічного університету. 
Серйозного та вимогливого 
директора всім серцем 
люблять студенти, адже всі 
інновації, які відбуваються 
у коледжі, втілюються у 
життя саме заради нашої 
молоді. Про життєвий досвід, 
стратегії успіху читайте в 
ексклюзивному інтерв’ю з 
директором Фахового коледжу 
нафтогазових технологій, 
інженерії та інфраструктури 
сервісу ОНТУ Олегом 
Глушковим. 

– Олеже Анатолійовичу, 
розкажіть про свою науко-
ву діяльність. Як Ваше жит-
тя пов’язане з Одеським націо-
нальним технологічним універ-
ситетом?

О.А.: Перед тим, як розка-
зати, з чого все починалося, хочу 
розкрити поняття, що таке «нау-
ка». З  Вікіпедії: «Наука — сфе-
ра діяльності людини, спрямова-
на на здобуття нових знань про 
навколишній світ…». Ще з ди-
тинства  я цікавився світом, який 
мене оточував. Завдяки тому, що 
мій батько був військовим, я бага-
то подорожував. Чим більше бу-
ло змін навколо мене, тим більше 
у мене виникало питань про все 
те, що мене оточувало. Для мене 
наука - це не щось, що стосуєть-
ся одного, це загалом цілий світ, 
від меж Всесвіту до будови ато-
мів. Безпосередньо професійною 

наукою я став займатися завдяки 
комерційній діяльності, оскіль-
ки продукт, який ми виробляли, 
з одного боку, був рослинним, а 
цей напрям науки стосувався мо-
єї першої кваліфікації – магістра 
(напрям застосування відносив-
ся до тваринної промисловості). 
Це мотивувало мене вже на рівні 
дисертації глибоко вивчити тех-
нології виробництва та фізико-хі-
мічні процеси у взаємодії. Цей пе-
ріод був для мене початком науки 
як професії. Працював у подаль-
шому в університеті. Сьогодні я 
очолюю Фаховий коледж нафто-
газових технологій, інженерії та 
інфраструктури сервісу ОНТУ, 
потенціал якого є безмежним 
для розвитку початкової  науко-
вої школи.

– Які дисципліни Ви сьогод-
ні викладаєте? 

О.А.: Спеціальність 181: 
«Техно логія харчових продуктів з 
водних біоресурсів», «Інноваційні 
технології галузі з КП» для сту-
дентів СВО «Магістр» першо-
го курсу денної форми навчан-
ня, «Спеціальні технології галу-
зі», «Управління якістю продук-
ції в галузі» для студентів СВО 
«Магістр» І курсу заочної форми 
навчання, «Проектування під-
приємств галузі», «Наукові ос-
нови вторинної переробки м’яса» 

для студентів СВО «Бакалавр» V 
курсу заочної форми навчання, 
«Управління якістю продукції в 
галузі».

У коледжі моє педагогічне 
навантаження у більшості скла-
дається з членства у кваліфікацій-
них та екзаменаційних комісіях 
на різних спеціальностях, що доз-
воляє мені побачити рівень під-
готовки наших випускників і, як 
наслідок, якість роботи наших пе-
дагогів.

– Як Ви вважаєте, чи по-
трібно сучасному викладачеві 
ЗВО підвищувати свій рівень пе-
дагогічної майстерності? 

О.А.: І не тільки педагогіч-
ної. Хочу переінакшити всім зна-
йомі слова Шекспіра: «Усе жит-
тя - це школа, а люди - учні в 
ній». Людина навчається протя-
гом всього життя: при народжені 
це інстинктивне навчання, потім 
«де» і «чому» вирішують батьки, 
але згодом приходить час, коли ти 
сам починаєш вирішувати, чому, 
як, і, найголовніше, для чого ти 
будеш навчатися.  

Звертаючись на сайті до май-
бутніх і теперішніх студентів на-
шого коледжу, я зазначив: «…Ми 
з Вами живемо у дивовижний час 
стрімкого технологічного прогре-
су. Все те, що недавно здавалося 
науковою фантастикою, увійш-
ло в наше повсякденне життя. 
Наука увійшла в усі галузі люд-
ського життя. Щодня ми користу-
ємося приладами, створеними за 
допомогою нанотехнологій, за до-
помогою науки ми зазирнули за 
край Всесвіту і опустилися на дно 
Світового океану. Сучасні техно-
логії змінюють світ, який нас ото-
чує. Ще академік Вернадський 
стверджував, що наша біосфера 
еволюціонує у вищу стадію - но-
осферу, «сферу розуму». І щоб бу-
ти «своїм» у цьому технологічно-
му світі, треба вчитися! Все, що 
створено людством, ґрунтується 

на знаннях і праці…». Я цілком 
упевнений, що це знають і розумі-
ють наші педагоги. Саме тому ко-
жен з них прагне не тільки пере-
дати свій обсяг знань студентам, 
а й надихнути їх на подальший 
розвиток. На допомогу професій-
ному розвитку приходить Вища 
школа педагогічної майстерності 
нашого університету, яка навчає 
не тому, що викладати, а тому, як 
викладати. 

– Що вас найбільше заціка-
вило під час навчання у ВШПМ?

О.А.: Це, на мою думку, ці-
кава історія, яка підтверджує мій 
попередній вислів. Знайомство 
з ВШПМ почалося через  необ-
хідність підвищити свою компе-
тенцію у сенсі  «як викладати». 
Посада директора передбачає за-
конне право керувати атестацій-
ною комісією коледжу, а диплом 
ВШПМ додає до нього ще й мо-
ральне право. Після закінчення 
школи я зміг здобути кваліфіка-
цію  викладача вищої категорії, а 
згодом педагогічне звання  викла-
дача-методиста. 

Вважаю, що мої роки нав-
чання ( з 2015 р. по 2017 р.) про-
йшли у найкращий період, з огля-

ду на викладацький склад і про-
граму навчання. Цікаво було все, 
практично не пропустив жодного 
заняття. Оскільки за допомогою 
здобутих у школі знань я зміг до-
сягнути певних поставлених ці-
лей, я переконав своїх колег у до-
цільності навчання у ВШПМ. Як 
результат – за 5 років випускни-
ками Вищої школи педагогічної 
майстерності стали всі викладачі 
спеціальних дисциплін коледжу.

– Як отримані знання допо-
могли вирішувати організаційні 

та професійні питання під час 
роботи, структурувати свою ді-
яльність, зробити кар’єру?   

О.А.: Одна із складових пе-
дагогіки - це діалектика. На мою 
думку, саме діалектиці як науко-
вому способу доводити істину, 
сперечатися, розкривати проти-
річчя, будувати гіпотези і т. д.  бу-
ла присвячена стратегія нашого 
навчання у школі. Саме ця можли-
вість моделювати різні завдання, 
розробляти та випробовувати різ-
ні рішення, і, як наслідок, навча-
тися структурувати весь процес, 
попри можливі помилки у навчан-
ні, у реальному житті. Саме діа-
лектика допомагає вирішити різ-

номанітні питання вже без поми-
лок. Показник успішної роботи 
- це не відсутність труднощів, а 
вміння їх долати.

Будь-які знання доповню-
ють тебе як особистість, якщо 
вони стосуються твоєї професій-
ної діяльності. Відповідь на це 
питання, мабуть, можна відне-
сти до моєї професійної діяльно-
сті як менеджера. Щодо розкрит-
тя як особистості, хочу відзначити 
дуже цікаве завдання першого се-
местру – презентацію «Я бренд». 
З огляду на те, що освіта, яку ми 
надаємо, в якомусь сенсі є нашим 
«продуктом» і треба вміти його 
продати. Знання - це невід’ємна 
складова людини, фактично ми 
виступаєм носієм цього «продук-
ту», тому на нас поширюються 
усі закони маркетингу. Готуючи 
свою презентацію, я зміг подиви-
тися на себе зі сторони. Це дозво-
лило побачити велику гаму яко-
стей, з чого складається моя осо-
бистість. 

– Порадьте, будь ласка, 
виходячи зі свого досвіду, якої 
стратегії слід дотримуватись, 
щоб досягати мети та бути 
успішним?

О.А.: Наша з Вами бесіда бу-
ла присвячена науці. У цьому сен-
сі я можу порадити «Вчитися від 
того, що Вас оточує».

– Який Ваш улюблений ви-
слів? 

О.А.: Я не скажу, що він єди-
ний улюблений, але тут він дореч-
ний:  «Є одне тільки благо - знан-
ня і одне тільки зло - невігластво» 
( Сократ.)  
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ПОДІЇ

 О.А. ГЛУШКОВ

ЧЕРГОВИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ УСПІХ

Центр вивчення іноземних мов «Success» ОНТУ – 
навчайся разом з професіоналами
Сьогодні знання іноземних мов є необхідністю. Якщо 
ти хочеш бути мобільним, якщо ти хочеш не відчувати 
бар’єрів у роботі з іноземними експертами, якщо ти 
хочеш просто мандрувати и насолоджуватися колоритом 
інших культур, тобі не обійтися без знання хоча б 
однієї іноземної мови. В Одеському національному 
технологічному університеті завжди активно розвивали і 
продовжують розвивати вектори міжнародної співпраці. 
Саме тому вивченню іноземних мов у нашому закладі 
вищої освіти завжди приділяли особливу увагу. Так, на 
базі університету діє Центр вивчення іноземних мов «Success», де можуть 
проходити навчання співробітники, викладачі, аспіранти, студенти 
ОНТУ. У центрі працює висококваліфікована команда викладачів, які із 
задоволенням подарують кожному охочому вивчати іноземні мови - ключ до 
успіху в сучасному світі.

Ольго  Іванівно, розкажіть, будь 
ласка, які іноземні мови вивчають-
ся у Центрі вивчення іноземних мов 
«Success» Одеського національного тех-
нологічного університету. 

О.І.: Центр вивчення іноземних мов 
«Success» є навчальним структурним під-
розділом ОНТУ, що забезпечує отриман-
ня та удосконалення знань з іноземних 
мов різних рівнів. Курси працюють за та-
кими напрямами: 

- англійська мова (для початківців); 
- англійська мова (середній рівень 

навчання); 
- англійська мова (вищий рівень нав-

чання);  
- німецька мова, французька мова 

(для початківців). 
Протягом останніх років було впро-

ваджено спецкурси підготовки для скла-
дання Єдиного вступного іспиту до магі-
стратури та аспірантури.

Можете охарактеризувати ко-
манду викладачів, які навчають слуха-
чів курсів? 

О.І.: Роботу курсів іноземних мов за-
безпечує кафедра української та іноземної 
філології. Викладачі зазначеної кафедри 
(доцент Зінченко О.С., доцент Огреніч 
М.А., старший викладач Шепель М.Є., 
викладач Безніс П.М. та ін.) забезпечу-
ють високу ефективність педагогічної і 
науково-методичної діяльності центру; 
мають досвід практичної роботи, постій-
но підвищують свій професійний рівень 
(мають міжнародні сертифікати). Центр  
пишається  викладацьким складом, адже 
їхній професіоналізм,  творчий підхід до 
своєї справи допоможуть нашим слуха-
чам досягти високих результатів. 

Окрім того, завдяки підтримці про-
ректора з науково-педагогічної роботи та 
міжнародних зв’язків ОНТУ М.Р. Мардар 
і завідувачки кафедри української та іно-

земної філології О.С. Зінченко Центр ви-
вчення іноземних мов «Success» має змо-
гу проводити на університетському рівні  
експрес-консультації, онлайн консульта-
ції  з підвищення рівня володіння анг-
лійською мовою студентам, викладачам 
і співробітникам, що дозволяє їм належ-
ним чином брати участь в освітньому, на-
уковому житті на міжнародному рівні. 
Написання диктанту англійською мовою 
для всіх охочих – це вже традиційна що-
річна акція нашого центру.  

- Яка методика навчання? 
О.І.: Програми навчання на курсах 

ґрунтуються на Загальноєвропейських ре-
комендаціях із мовної освіти. Для кожно-
го рівня мовної підготовки розробляємо 
навчальні програми. Успішність   вивчен-
ня іноземної мови залежить від ефектив-
ності методики навчання, тому в основі 
програм курсів іноземних мов використо-
вується також і сучасна комунікативна 
методика викладання, яка на сьогоден-
ня вважається найефективнішою у світі.  
Навчання акцентується на розвитку мов-
них навичок, здатності правильно засто-
совувати граматичні конструкції і лекси-
ку в різних мовних ситуаціях. Це надає 
можливість отримати досконалі знання з 
іноземної мови.

- Наскільки успішно слухачі курсів 
оволодівають знаннями? 

О.І.: Успішність вивчення інозем-
ної мови на наших курсах базується на 
тандемі викладач-слухач. На весь період 
навчання сплановано професійну співп-
рацю між викладачем і слухачем, тому 
ми отримуємо позитивні відгуки що-

до рівня підготовки на курсах та охоче 
прислухаємося до пропозицій. Успішне 
складання іспиту до магістратури, напи-
сання статті іноземною мовою чи про-
сто підвищення рівня володіння інозем-
ною мовою наших слухачів – це спіль-
на радість та ключ до успіху в сучас-
ному світі.

- Яка тривалість навчання? 
О.І.: Центр розробив різні курси за 

тривалістю навчання, щоб слухачі оби-
рали для себе рівень, який найкраще для 
них підходить, а саме: 

- 6 місяців (96 годин), 
- 3   місяці (48 годин), 
- 1,5 місяці (32 години). 
Така різна тривалість навчання доз-

воляє слухачам зручно залучити наші 
курси до свого життя.

- Хто може проходити навчання 
у центрі? 

О.І.: Усі співробітники, викладачі, 
аспіранти, студенти ОНТУ можуть сту-
діювати іноземну мову на наших курсах. 
Упродовж року центр постійно надає ін-
формацію про  роботу курсів та послуги  
на головний WEB-сайт ОНТУ, на WEB-
сайт університету з питань міжнародної 
співпраці, в газету «Технолог»; проводить 
освітньо-агітаційну роботу зі студента-
ми університету. Декани усіх факульте-
тів, куратори академічних груп та науко-
ві керівники майбутніх аспірантів завж-
ди співпрацюють з нами. 

- Окреме питання щодо підготов-
ки студентів до вступу в аспірантуру. 
Як проходить ця підготовка, який фор-
мат і яка інтенсивність навчання?

 О.І.: Іспит з іноземної мови для 
вступу до аспірантури вимагає серйозної 
підготовки, адже  має на меті визначення 
рівня підготовки вступників з іноземної 
мови та подальше спрямування навчання 
іноземній мові в аспірантурі на підвищен-
ні рівня знань аспірантами іноземних мов 
і навичок активної роботи з міжнародни-
ми базами наукової інформації.

У центрі (на базі кафедри україн-
ської та іноземної філології) розробле-
но спеціальну програму вступного іспи-
ту  з іноземної мови, яка допомагає май-
бутнім аспірантам успішно його скласти.  
Найкраще обирати тривалий курс нав-
чання, бо це допоможе консеквентно та 
досконало підготуватися до зазначено-
го іспиту. 

Звертайтесь до Центру вивчення іно-
земних мов «Success».  Ми допоможемо  
швидко й ефективно покращити ваш рі-
вень володіння іноземною мовою.  В су-
часному житті знання іноземних мов не 
тільки дозволяють людині почувати се-
бе більш успішною, але й руйнують кор-
дони, роблять суспільні стосунки ціка-
вішими. 
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