ВІТАЄМО ЮВІЛЯРІВ!
Рудавська Ганна Богданівна народилася
у Львові в родині службовців. Закінчила з
відзнакою середню школу і далі навчалась у
Львівському торговельно-економічному інституті. Одержавши диплом товарознавця харчових продуктів, вступила до аспірантури,
після закінчення якої працювала асистентом
кафедри товарознавства продовольчих товарів. Після захисту кандидатської дисертації в Московському інституті народного господарства ім. Г. В. Плеханова (СРСР) Г. Б. Рудавській присвоєно вчене звання доцента. Із
1962 по 1966 р. працювала в Донецькому інституті радянської торгівлі доцентом кафедри товарознавства продовольчих товарів. Із
1966 р. по теперішній час – доцент, а зараз
професор Київського національного торговельно-економічного університету.
У 1982 р. Ганна Богданівна захистила докторську дисертацію за
спеціальністю "Технологія продуктів тваринного походження", здобула
науковий ступінь доктора сільськогосподарських наук і присвятила своє
життя науковій та викладацькій роботі. Г. Б. Рудавська обрана членомкореспондентом Академії технологічних наук України.
За всім цим стоїть велика сумлінна праця, десятки авторських свідоцтв і патентів на винаходи, сотні наукових статей, навчальні посібники,
підручники, монографії. А саме головне – це учні, понад 20 з яких є кандидатами та докторами технічних наук, що працюють в Україні та за її межами.
Ганна Богданівна заклала міцний фундамент своєї наукової школи
"Проблеми управління якістю і асортиментом оздоровчих продуктів для
масового та лікувально-профілактичного харчування", яка успішно розвивається. Багато продуктів, запропонованих Ганною Богданівною для дієтичного
та функціонального харчування, відіграють важливу роль в оздоровленні
населення.
Протягом багатьох років Ганна Богданівна є членом Вченої ради
товарознавчого факультету та Київського національного торговельноекономічного університету, міжнародної ради і редколегії міжнародного
науково-практичного журналу "Товари і ринки", спеціалізованих вчених рад
із захисту кандидатських і докторських дисертацій.
За особливі заслуги Г. Б. Рудавська нагороджена почесним званням
"Заслужений діяч науки і техніки України", знаком "Гідний шани", численними грамотами.
Шановна Ганна Богданівна! Вітаємо Вас з ювілеєм, щиро бажаємо
міцного здоров’я, щастя, нових творчих досягнень, щоб Ваші наукові
здобутки множились на благо нашого університету та України.
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Орлова Наталія Язепівна народилася в
м. Крустпілс Латвійської РСР у робітничій
сім’ї. Після закінчення середньої школи
вступила до Даугавспілського педагогічного
університету, отримала спеціальність викладача біології і хімії. За рекомендацією
вченої ради вступила до аспірантури Київського державного університету ім. Тараса
Шевченка. У 1969 р. захистила кандидатську дисертацію й розпочала наукову діяльність у Київському торговельно-економічному інституті, де пройшла шлях від старшого наукового співробітника до професора кафедри товарознавства та експертизи
харчових продуктів. Докторську дисертацію на тему "Товарознавчі аспекти формування якості заморожених плодів, ягід i
овочів" захистила в 1996 р.
Упродовж багатьох років Наталія Язепівна працює над проблемою
удосконалення якості продуктів переробки плодів і овочів. Під її науковим
керівництвом розроблено та удосконалено різноманітні способи попередньої обробки рослинної сировини перед заморожуванням.
Н. Я. Орлова є автором майже 400 наукових та навчально-методичних праць, автором та співавтором підручників, монографій, патентів
на винаходи та корисні моделі, розробником нормативних документів. Вона
керує науковою школою, здійснює керівництво аспірантами та докторантами, з якими щедро ділиться досвідом і передає свої знання. Їй властиві
людяність, порядність, щирість і доброзичливість. Н. Я. Орлова – висококваліфікований викладач, користується заслуженим авторитетом і повагою у викладацькому колективі та серед студентів. За останні роки під
керівництвом Наталії Язепівни захищено 3 кандидатські та 2 докторські
дисертації.
Протягом багатьох років Н. Я. Орлова є членом Вченої ради товарознавчого факультету та Київського національного торговельно-економічного університету, редколегії наукового журналу "Вісник КНТЕУ" та
міжнародного науково-практичного журналу "Товари і ринки", спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських та докторських дисертацій.
Протягом 1998–2004 рр. очолювала спеціалізовану вчену раду Д 26.055.02 в
КНТЕУ.
За досягнуті результати в науковій і навчальній роботі Н. Я. Орлова
відзначена численними Почесними грамотами, нагороджена знаком "Відмінник освіти України", "Гідний шани", має почесне звання "Заслужений
працівник народної освіти України".
Щиро вітаємо Вас, Наталіє Язепівно, з ювілеєм! Бажаємо Вам міцного здоров’я, успіхів, наснаги, радості та оптимізму!
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Тищенко Євгенія Василівна народилася
в с. Будки Станіславського р-ну Вінницької
обл. Після закінчення середньої школи в
м. Ворошиловську Ворошиловградської області (тепер Алчевськ) вступила до плодоовочевого технікуму в м. Путивль Сумської
обл., який закінчила з відзнакою.
Саме з цього року почався трудовий
шлях Євгенії Василівни. Вона здобувала
досвід на посадах заступника директора
гастроному, ст. інспектора торгового відділу, але інтелектуальна натура прагнула
подальшого удосконалення, і в 1964 р. Євгенія Василівна стала студенткою Донецького інституту радянської торгівлі. Старанність, нестерпне бажання рухатись
вперед привели її після закінчення інституту до аспірантури Київського торгово-економічного інституту (тепер
КНТЕУ). Успішний захист кандидатської дисертації під науковим керівництвом проф. Г. Б. Рудавської відкрило шлях у "храм освіти і науки".
Є. В. Тищенко проявила себе не лише прекрасним педагогом, а й науковцем. Нею опубліковано майже 200 наукових і науково-методичних праць,
підручник "Харчові жири", монографія "Наукові підходи та практичні аспекти оптимізації асортименту продуктів спеціального призначення" у
співавторстві з колегами кафедри.
Працюючи на посаді зам. декана товарознавчого факультету (1982–
1985 рр.), вченим секретарем спеціалізованої вченої ради при КНТЕУ із
захисту докторських і кандидатських дисертацій з технічних дисциплін
(1989–2010 рр.), Є. В. Тищенко заслужила велику любов і повагу студентів і
аспірантів багатьох поколінь.
З 1996 до 2003 р. Євгенія Василівна Тищенко очолювала одну з найбільших випускових кафедр КНТЕУ – кафедру товарознавства та експертизи харчових продуктів. На цій посаді проявила себе відповідальним, принциповим, але доброзичливим і високопрофесійним фахівцем, інтелігентною
людиною щодо спілкування з колегами й студентами, виховала не одне
покоління викладачів і науковців.
Як незмінний протягом 15 років заступник голови секції товарознавства Науково-методичної комісії МОН України Є. В. Тищенко брала
активну участь у розробці нового покоління стандартів освіти (Освітньокваліфікаційних характеристик, Освітньо-професійних програм, Засобів
діагностики якості освіти). Розроблені стандарти були покладені в основу
підготовки фахівців усіх навчальних закладів України товарознавчого
спрямування.
Є. В. Тищенко нагороджена нагрудним знаком Міністерства науки й
освіти України "Відмінник освіти України" та грамотою Президента
України.
Шановна Євгенія Василівна! Щиро вітаємо з ювілеєм і бажаємо міцного здоров’я, людського щастя, наснаги і творчих успіхів.
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