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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРІ:
- ПРИВІТАННЯ ДЕКАНА
ФАКУЛЬТЕТУ АКС; ст. 1-2
- ВІТАННЯ ЗАВІДУЮЧИХ
КАФЕДРИ
ст. 2-3
- ПРИВІТАННЯ ГОЛОВИ
РАДИ СТУДЕНТСЬКОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
ФАКУЛЬТЕТУ;
ст. 3
- ІНФОРМАЦІЯ ПРО
КУЛЬТУРНІ ЗАХОДИ ст. 4
Шановні студенти факультету
автоматизації і комп’ютерних систем!
Я вітаю Вас з Міжнародним Днем студента!
Студентство – це найщасливіший,
найцікавіший час вашого життя, коли ви маєте
не лише стати справжніми фахівцями, а й
пізнати себе і життя, виробити справжні
життєві принципи.
Наш
факультет
автоматизації
і
комп’ютерних систем – це міцна і дружня
родина,
де
панує
дух
творчості
ї
наполегливості, де кожна перемога стає нашим
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спільним надбанням і наповнює наші серця
гордістю.
Незважаючи на молодість, факультет
АКС славиться творчими і талановитими
людьми, володіє сучасними технологіями та
високотехнологічними
розробками,
має
визнання у науковому світі та промислових
галузях. Всіх викладачів і студентів
факультету АКС об’єднують такі риси як
почуття відповідальності та небайдужість,
готовність до допомоги, до постійного
самовдосконалення, творчий підхід до будь-
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якої справи – до навчальної та наукової
роботи, до участі у олімпіадах та змаганнях,
спортивних та творчих конкурсах.
Сьогодні з впевненістю можна сказати,
що факультет АКС займає активну позицію в
житті нашого університету завдяки високому
рівню якості підготовки, активній участі у
науковому та громадському житті, прагненню
до покращення умов навчання і проживання у
гуртожитку. Наші випускники успішно
захистили у минулому році дипломи, молоді
викладачі – випускники нашого факультету
захистили
кандидатські
дисертації,
всі
бакалаври поступили на рівень спеціаліста та
магістра, наші студенти вкотре зайняли
призові місця на олімпіадах з програмування
та іноземної мови, наші спортсмени
перемогли на спартакіаді НУХТ, активно
працює сайт факультету. І все це завдяки
спільній творчій праці викладачів і студентів
нашого факультету, завдяки всім нам!

Я бажаю, щоб у вашій душі завжди горів
вогник небайдужості і прагнення до нових
знань, і тоді ваше студентське життя буде
яскравим та наповненим! Я впевнена, що
згодом ви будете пишатися тим, що закінчили
факультет автоматизації і комп’ютерних
систем Національного університету харчових
технологій і будете продовжувачами наших
славетних традицій! Я бажаю, щоб у ваших
серцях завжди панували любов, взаємоповага
та взаємодопомога! Щоб Ваше студентське
братство було найміцнішім у світі і
студентська дружба залишалися з вами
назавжди!
Декан факультету автоматизації і
комп’ютерних систем
Л.Ю. Маноха

Дорогі друзі !
Дозвольте привітати Вас з днем
факультету Автоматизації і Комп’ютерних
Систем.
Щорічне святкування Дня факультету це можливість підвести підсумки зробленого.
Факультет АКС був створений на початку ХХ
сторіччя, коли людство вступило у нову еру −
еру інформаційних технологій. Це не просто
черговий етап у розвитку науково-технічного
прогресу. Це технологічний і технічний
прорив, який кардинально змінює форми і
методи діяльності людини майже у всіх сферах
її
життєдіяльності.
Наслідки
розвитку
інформаційних технологій можна порівняти з
впливом на розвиток людства появу
землеробства, винахід книгодрукарста або
парової машини, відкриття енергії атома.
Очевидно, що саме цю нову реальність
зобов’язана враховувати насамперед система
освіти і в першу чергу – вища школа, особливо
інженерно-технічна.
Успіх людини у житті складається з
двох складових. По-перше, людина завжди
буде успішною коли вона вміє робити щось
краще від інших. А по-друге, треба щоб те, що
вона вміє робити було потрібно людям.
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З другою складовою у нас все добре.
На факультеті ведеться підготовка з
спеціальностей, які завжди будуть дуже
потрібні. Залишається навчитись робити свою
роботу краще за інших.
Хочу побажати всім нам, студентам і
співробітникам нашого факультету, міцного
здоров´я, успіхів у всіх Ваших починаннях,
здійснення Ваших мрій і надій.
Зав. кафедри інтегрованих
автоматизованих систем управління
І.В.Ельперін

30 листопада 2011 року Ф.АКС

Колектив кафедри Автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих
технологій
з
великим задоволенням відзначає щорічно день
факультету АКС, який об’єднує в своєму
складі дві найбільш перспективні та
прогресивні спеціальності.
Автоматизація
виробництва
та
інформаційні технології складають важливий
напрям науково-технічного прогресу, що
сприяє створенню сучасних інформаційних та
керуючих систем і підвищує ефективність
виробництва. Разом з кафедрами вищої
математики та інформатики, наш колектив
забезпечує підготовку висококваліфікованих
фахівців,
які
будуть
розбудовувати
промисловість та інші галузі господарства
України.
Від імені кафедри Автоматизації та
комп’ютерно-інтегрованих технологій бажаю
всім в день факультету здоров’я, оптимізму та
подальшої творчої роботи, для забезпечення
підготовки сучасних спеціалістів.
Зав. кафедри АУП, д.т.н., проф.,
заслужений діяч науки і техніки
Ладанюк А.П.

Шановні викладачі та студенти!
За ці роки ми всі стали однією
дружньою, великою родиною – родиною, яка
має назву факультет Автоматизації і
комп’ютерних систем.
Поздоровляючи з цим чудовим святом,
зичу Вам невпинного руху вперед, успішного
здійснення всіх планів та задумів. Бажаю, щоб
підґрунтям щасливого життя та плідної
професійної діяльності було міцне здоров`я,
серце сповнене любові та добра, натхненна
думка й щирі почуття. Щоб Ваше життя було
світлим і радісним, як цей святковий день, а
дружні привітання додали життєвої наснаги у
скарбничку Вашої душі. Нехай людська шана
буде подякою Вам за плідну працю, чуйність,
уміння творити добро.
Студентські роки – найкращі роки!!!
Проживіть їх весело і гідно. Бажаю усім
студентам
творчої
наснаги,
гармонії,
цілеспрямованості,
взаємного
кохання,
взаєморозуміння, самореалізації. Нехай на
Вашому життєвому шляху ніколи не буде
перешкод, а усі Ваші мрії і задуми втіляться у
реальність.
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З повагою, голова
студентської ради
факультету
АКС – Лелях М.В.
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КВК: Кубок Ректора НУХТ
17 листопада 2011 року в нашому
університеті
відбувся
загальноуніверситетський
конкурс
КВК
«Кубок Ректора-2011». Учасниками були
представлені збірні команди усіх факультетів
НУХТа, які змагались між собою, працюючи
над темами: «Хто не був студентом, тому не
зрозуміти», «Щоб смак життя пізнати, треба
студентом побувати». Наш факультет АКС
представляли юнаки та дівчата у складі
команди «Бабусин пиріг».
Щодо жюрі, то університет приймав у
гостях знаменитих постатей українського
кінематографу, таких як: Любомир Левицький,
Сергій Стахов.
Загалом
гра
була
чудовою,
непередбачуваню і, що саме головне,
надзвичайно
веселою.
Учасники
продемонстрували
фантастичне
почуття
гумору, глядачі були просто в захваті.

Наші юнаки та дівчата зайняли 5-е місце. Вони
показали хорошу гру, особливо веселим був
конкурс «Розминка».
Побажаємо нашим студентам удачі та
наснаги у їхній творчій діяльності.
Цвігун Олександр

Університет - це дорога в майбутнє. Він
навчає, виховує, допомагає правильно
вибрати шлях і не спіткнутись. Кожен день
приносить нам все нові і нові знання, дає
впевненість
у
майбутнє.
Обираючи факультет ми обирали своє
майбутнє. І, я вважаю, ми не помилилися,
поступивши на факультет Автоматизації і
комп'ютерних систем. Адже майбутнє - це
технології, електроніка,
автоматика...
Та студентське життя не обмежується лише
навчанням. Воно цікаве і різноманітне.
Спільними
зусиллями
студентів
та
викладачів проводяться вечори, спортивні
змагання, змагання на спритність та ерудицію.
Нещодавно
в
нашому
університеті,
спільними зусиллями факультетів ЕіМ та
ОФПД, було проведено інтелектуальну гру
"Брей-ринг" присвячену дню маркетолога.
Під назвою "10 Кбайт" команда факультету
АКС також взяла участь і, як не дивно,

зайняла третє призове місце. Учасники
команди гідно боролися за звання кращих, ще
раз довели, що на нашому факультеті
навчаються
тільки
розумні,
кмітливі,
талановиті студенти!

Редакція не завжди поділяє
думки авторів публікацій
«Ф.АКС»
Газета факультету АКС НУХТ
Видрукувано в РВЦ НУХТ
Наклад 100 примірників
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