
ЛАСКАВО ПРОСИМО ДО НАВЧАННЯ  

          

11 вересня  на факультеті Технології вина та туристичного бізнесу відбулася 

зустріч «Знайомство з першокурсниками (історією кафедри біоінженерії і 

води та спеціальностями)» 

 

        Студенти-першокурсники вперше потрапили до академії на 

навчання, їм ще все нове і невідоме. Викладачам кафедри, на чолі із 

завідувачем – д.т.н. Коваленко О.О., хотілось ближче познайомитись із 

студентами, показати аудиторії, де будуть проходити заняття, розказати про 

перспективи обраної професії. 

Зустріч відкрив проф. Безусов, який поздоровив студентів з початком 

навчання і підтвердив правильність їх вибору майбутніх спеціальностей. Він 

наголосив, що спеціалісти з біотехнології, переробки рослинної сировини в 

аграрному бізнесі і водопідготовки в харчових виробництвах є 

затребуваними на сучасному ринку праці. 

Під час зустрічі із студентами доц. Доценко Н.В. розповіла про історію 

створення та роботи кафедри біоінженерії і води. А кафедра – з одної 



сторони дуже молода, тому що утворилась в лютому 2018р., а з другої 

сторони – це об’єднання двох кафедр, витоки яких закладені ще в 30-х роках 

минулого сторіччя. Студенти з цікавістю вдивлялись в пожовклі фото 

перших керівників кафедр, розглядали довоєнні лабораторії, дізналися про 

евакуацію під час війни та успіхи сучасної наукової діяльності. 

Присутні викладачі (доц. Палвашова Г.І., доц. Нікітчіна Т.І., доц. 

Мирошніченко О.М., доц. Берегова О.М., доц. Ляпіна О.В.) згадували своїх 

вчителів, з якими і пов’язане становлення наукових шкіл академії.  

 

Кафедра БіВ вдячна колегам кафедри БМтаФХ, на чолі із зав.кафедри 

проф.Капрельянцом, які дали можливість ознайомитись із лабораторіями, де 

студенти будуть навчатись. А доц. Величко Т.О. зацікавила 

біотехнологічними дослідами, таємниці яких їм ще потрібно розкрити. 

Зустріч проходила в приємному спілкуванні під час чаювання, який 

організували зав.лабораторіями кафедри Маркіна А.І. та Волчок О.В., і бар’єр 

напруги між викладачами та студентами поступово зникав, відчувалась 

атмосфера сімейного затишку. 

Студенти зрозуміли, що ОНАХТ – це заклад, де шанують традиції 

наукових шкіл, викладачі слідкують за новими напрямками та тенденціями в 

розвитку спеціальностей і хочуть зацікавити студентів постійним навчанням 

та вдосконаленням себе в професії. 



   

 

 

Доценко Н.В., 

к.т.н., доцент кафедри біоінженерії і води ОНАХТ 
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