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урхливий розвиток промис
ловості в Росії та в Україні в
останній чверті XIX сторіччя ви
кликав необхідність забезпечен
ня промисловості інженерними
кадрами. Наприкінці минулого
сторіччя чисельність інженерів,
яких готували вищі учбові закла
ди, була досить незначною. Спе
ціалістів вищої кваліфікації в га
лузі хімічної промисловості май
же не було. В одинадцяти техніч
них вузах, що діяли тоді в Росії,
навчалися менш як 5,5 тисяч сту
дентів, готували інженерів для
гірничої, металургійної, агрохі
мічної промисловості, залізниці.
Але інжеренів-хіміків не готува
ли в жодному з вищих учбових
закладів [1, 2, 3]. Небагато інже
нерів, які працювали в хімічній
промисловості, одержало освіту
в Німеччині.
Враховуючи потреби в до
свідчених фахівцях цукрової
промисловості, яка за кількіс
тю службовців технологів стала
(1878 рік) на перше місце, тоді
як, наприклад, залізниця займа
ла третє місце, у 1880 році Київ
ське біржове товариство і пред
ставники цукрозаводчиків зібра
ли за підпискою 20800 рублів для
відкриття в Києві середнього тех
нічного учбового закладу. У 1882
році Київське біржове товари
ство пожертвувало для цієї мети
ще 20500 рублів. У 1888 році цей
фонд збільшився на 300 рублів,
пожертвуваних художником Айвазовським, а в 1896 році сума
пожертвувань зросла до 72000
рублів. Саме на цей фонд звер
нув увагу С.Ю. Вітте.

Б

14 лютого 1895 року внаслі
док відповідного запиту Мініс
терства фінансів на загальних
зборах Київського біржового ко
мітету вирішено було створи
ти особливу комісію для розроб
ки плану середнього технічно
го училища і програми відповід
но до потреб Південно-західного
краю.
Газета «Кієвлянін» від 2 жов
тня 1896 року писала, що 1 жов
тня 1896 року об 11 годині ранку
кур’єрським потягом ПівденноЗахідних залізних доріг до Ки
єва прибув міністр фінансів Ро
сійської імперії статс-секретар
С.Ю. Вітте. У своїй відповіді
на привітання депутатів від Ки
ївського Міського Управління
С.Ю. Вітте вказав, що Києву по
трібна не середня, а Вища техніч
на школа.
«Рост сахарной промышлен
ности, расширение других отрас
лей фабрично-заводского произ
водства, потребности сельского
хозяйства выдвигают на первый
план вопрос об открытии па
юге России высшей техничес
кой школы, и Киевское город
ское управление должно стре
миться к тому, чтобы она была
открыта в Киеве» [1].
Після від’їзду С.Ю. B in e
Міська дума на засіданні 11 жов
тня 1896 року ухвалила постано
ву. «Уполномочить городского
голову возбудить перед минис
терством народного просвеще
ния и высшей администрацией
ходатайство об открытии в г. Ки
еве среднего технического учи
лища».

9 листопада 1896 року на за
сіданні ф інансової комісії в місь
кій управі відомим підприєм
цем, членом Біржового комітету
Л.І. Бродським було заявлено, що
задля інтересів бурякоцукрової
промисловості важливіш е було
б прагнути до відкриття в Києві
вищого технічного закладу.
Отже, погляди М іської думи
і Біржового комітету були зо
всім протилежні, потрібно було
їх узгодити.
25 листопада 1896 року під го
ловуванням міського голови про
фесора філософії Київської ду
ховної академії С.М. Сольського
відбулася перша приватна нара
да, метою якої було узгодження
поглядів міської влади і Біржово
го комітету на характер майбут
нього учбового закладу [1,4].
У нараді взяли участь про
фесори Київського університе
ту Св. Володимира: Н.А. Бун
те, С.М. Богданов. Н.М. Бубнов, Г.Г. Д е-М етц, Д.І. Пихно, 1.1. Рахманінов, М.К. Ренненкамф, представники місь
ких властей, адм іністрації Пів
денної залізниці, інженери ш ля
хів сполучення, представники
промисловості: Л.І. Бродський,
С.І. Щ еніовський, Б.І. Ханенко,
інженери-технологи: М.А. Толпигін, Н.Ф. Барсуков та ін.
Рішення приватної наради
було оформлено протоколом.
Витяг з протоколу приват
ної наради від 25 листопада 1896
року:
«... З пункт
...створення нового вищ ого тех
нічного учбового закладу повинно

бути визнане всіма, як нагальна
потреба»;
«4 пункт
Найбільш відповідним місцем
для заснування нового інститу
ту необхідно визнати Київ:
а) як центр великого квіту
чого краю, з промисловістю, що
швидко розвивається взагалі і цу
кровою особливо;
б) як центр управління вели
кої залізничної мереж і і округу
водних т а шосейних шляхів;
в) як міст о із сприятливими
топографічними та кліматич
ними умовами;
г) як університетське місто,
де прож иває значна кількість
спеціалістів з вищою освітою»;
«6 пункт
...Н айбільш відповідним ти
пом нового учбового закладу ви
знаєт ься тип політехнічного
інституту, що складається з
кількох відділів, різних за спеці
алізаціями, за прикладом полі
технікумів у Цюріху, Карлсруе,
Мюнхені, Відні, Ганновері, Аахені т а ін ...»
«7 пункт
...Київський політехнічний ін
ститут повинен мати не менше
трьох відділів: механічний, хіміч
ний, землеробний...».
Думки, викладені в цьому
протоколі, який став основою по
дальш ої роботи по створенню в
Києві вищого технічного учбово
го закладу, були розвитком ідеї,
яку висловив С.Ю. Вітте.
І вже 18 січня 1897 року Ки
ївський генерал-губернатор граф
О.П. Ігнатьєв [4] після звернен
ня учасників приватної нара
ди, що відбулася 25 листопада
1896 року, до Начальника краю з
проханням заснувати комітет по
спорудженню КПІ, запросив їх
до себе і, визнавши своєчасним
створення такого комітету, пові
домив присутнім про свою зго
ду головувати в ньому. Він також
ознайомив усіх з наступним лис
том:
«Як російський представник
промисловості і землевласників
уваж аю за свій обов 'язок зроби
ти почин у цій справі і виявляю
готовність принести на засну

вання інституту в Києві особис
то від себе і від імені моїх синів
Івана Миколайовича та Олексан
дра Миколайовича по 50 тисяч
карбованців - всього 150 тисяч
карбованців.
Микола Терещенко».

Це був перший почин крупно
го приватного пожертвування на
заснування Київського політех
нічного інституту.
Завдяки
спільній
роботі
представників промисловості,
Київської міської думи (300000
карб.), Київського Біржового ко
мітету (72000 карб.), М.А. Тере
щенко (150000 карб.), Л.І. Бродського (100000 карб.), Київсько
го промислового банку (15000
карб.) та ін., з допомогою Ки
ївського
генерал-губернатора
О.П. Ігнатьева вже в січні 1897
року на будівництво КПІ було
зібрано703000 карбованців [1].
Загалом, в основному за раху
нок приватних пожертвувань
було зібрано близько 3 мільйо
нів карбованців.
14 березня 1897 року імпера
тор Микола II ухвалив рішення
про створення у Києві політехніч
ного інституту і підпорядкування
його Міністерству фінансів.
З журналу «Інженер» за вере
сень 1898 року:
«...Головні особливості уст а
ву КПІ полягають у чотирирічно
му курсі викладання, у праві Ради
інституту обирати професо
рів на кафедри, що звільнюють
ся, у цьому дорогоцінному пра
ві для кожного вищого учбового

закладу, і нарешті у вимозі вче
них ступенів для права зайняття
професорських каф едр...» [4].
«Програма складення проек
тів споруд КПІ» була заверш е
на підкомісією комітету під голо
вуванням барона Розена у 1897
році.
У травні 1898 року на терито
рії саперного поля вздовж БрестЛитовського шосе почалися зем
ляні роботи. 31 серпня 1898 року
відбулися торжества з нагоди від
криття КПІ.
На урочистостях з нагоди від
криття КПІ його перший ректор
В.Л. Кирпичов сказав: «Политех
нический институт есть высшее
учебное заведение, назначен
ное для подготовки инженеров,
т.е. как показывает само назва
ние, людей гения, способных
придумывать и устраивать но
вое» [5].
3 1 вересня 1898 року у при
міщенні, збудованому для комер
ційного училища (тепер вул. Воровського, 24), розпочалися на
вчальні заняття на чотирьох його
відділеннях: механічному, хіміч
ному,
сільськогосподарському
та інженерно-будівельному. На
перший курс хімічного відділен
ня було зараховано 68 студен
тів, майже 40 % прийнятих по
ходили з міщан або селян. П ер
шим деканом та організатором
факультету став М.1. Коновалов,
відомий своїми видатними до
слідженнями в галузі органічної
хімії [4, 6, 7].
До початку наступного на
вчального року вже було спору-
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Організація навчання на но- чої і загальної барвної техноло
джено хімічний корпус, де роз
містилося хімічне відділення і воствореному хімічному факуль гій, електротехніки, заводської
механічні майстерні. Будівни теті КПІ мала ще одну особли механіки, виконати практичні за
цтво інституту завершилось у вість, яка на той час^була незви няття: з органічної хімії, фізикочайною новацією. Йшлося про хімії, архітектурного проекту
квітні 1902 року.
Мабуть, вперше в історії осві спеціалізацію навчання, тобто вання, ботаніки або опору мате
ти в Росії для КПІ був запроек передбачалося, що крім загаль ріалів, контролю виробництва,
тований і побудований спеціаль ної хімічно-інженерної підготов електротехніки.
За четвертий рік навчання пе
ний хімічний корпус, проект яко ки, кожен студент буде одержува
го створено, зокрема, за консуль ти підготовку з певної групи хі редбачалося прослухати курс
таціями видатних учених-хіміків мічних виробництв: неорганіч і скласти іспит із спеціального
курсу. Обов’язковою була прак
М.І. Коновалова та С.М. Ре ної, органічної, фарбної і т. п.
форматорського. Хімічний кор
За навчальним планом [6, 8] тика на заводі (між третім і чет
пус був першим із нових учбо планувалося протягом першого вертим роком навчання), під
вих корпусів КПІ. Його збудо року прослухати курси і скласти готовка звіту про практику, ди
вано в 1899 році
пломної
роботи,
за проектом ар
спеціального про
хітектора Кітнеекту заводу і про
ра. Загальна пло
екту парового кот
ща всіх примі
ла, захист проекту
щень становила
[ 8 ].
8700 кв. метрів.
Загальна кількість
Будівля мала ряд
учбових занять для
особливостей.
студентів в кожно
Для лаборатор
му семестрі пови
них
практику
нна бути не біль
мів призначало
ше 8 год. в день, з
ся 12 залів, розта
цих 8 год. не мен
шованих по оби
ше 1 год. - для за
два боки корпусу.
нять домашніх, а 7
В центрі корпусу
год. розподілялись
було побудовано
Рис. 3. Хімічний корпус Київського політехнічного інституту, на 3 лекційних і 4
двоосвітлювальнУ
практичних.
збудований у 1899 році
багатоярусну Ве
Відмінною рисою
лику хімічну аудиторію, облад іспити: з математики, теоретич навчального плану хімічного фа
нану для демонстрації лекційних ної механіки, нарисної геометрії, культету КПІ була значна перева
дослідів. У корпусі провели ка неорганічної хімії, фізики І, кри га лабораторних і практичних за
лориферне опалення. Всі лабора сталографії, будівельного мисте нять над лекційними. Згідно на
торні приміщення мали газопос цтва, богослов'я, виконати прак вчального плану 58 % навчаль
тачання, було також передбачено тичні заняття: з технічного крес них годин становили практичні
централізоване постачання дис лення, загальної хімії, по якісно заняття [7, 6]. За планами навчан
тильованої води.
му аналізу.
ня хімічний факультет наближав
Новаціями відзначались й на
Другий рік навчання передба ся до Цюріхського Політехніку
вчальні плани хімічного факуль чав прослухати курси і скласти му.
Із перших днів функціонуван
тету, розроблені з урахуванням іспити: з ботаніки, фізики II, мі
найпередовіших досягнень хімії нералогії, опору матеріалів, орга ня на хімічному факультеті поча
та хімічної технології. Співвід нічної хімії, загальної металургії, ли працювати такі видатні вченіношення між окремими групами загальної мінеральної технології, хіміки як М.І. Коновалов (пер
дисциплін було спрямоване на те, загальної будівельної техноло ший декан), С.М. Реформатор
щоб майбутній фахівець був до гії, прикладної механіки, викона ський та В.О. Плотников, а також
бре освічений як з фундаменталь ти практичні заняття: з якісного і металург В.П. Іжевський і бота
них дисциплін (математика, фізи кількісного аналізу, фізики, архі нік Є.П. Вотчал. Нехімічні дис
ка. неорганічна, органічна, фізич тектурного креслення, мінерало ципліни на факультеті викладали
видатні професори Б.Я. Букреев
на та аналітична хімія), гак і з тех гії, графостатики.
(математика),
В./І. Кирничов (те
За
третій
рік
треба
було
про
нологічних. Освіта, яку планува
лося давати майбутнім інжене слухати курси і скласти іспити: з оретична механіка), К.О. Зворирам, дозволяла їм проектувати не термодинаміки, фізико-хімії, па кін (механіка), Д.ГІ. Рузький (при
тільки обладнання цехів та проце рових котлів, загальної органіч кладна механіка).
У наступні два роки до робо
ної технології, загальної спожив
сів, але й будівлі.

ти на факультеті були залучені
вчені, які згодом прославили ві
тчизняну науку: В.Ф. Тимофеев
(фізична хімія), В.Г. Шапошни
ков - один із найавторитетніших
учених у галузі органічних фарб
(органічна хімія), М.М. Тихвінський (органічна технологія).
С.П. Тимошенко (прикладна ме
ханіка).
Однією із особливостей уста
ву КПІ, розробленого професора
ми Університету Св. Володимира
М.К. Ренненкампф, Д.П. Піхно,
М.А. Бунге і Ф.Н. Фортинським,
було надання професорам Інсти
туту значної свободи у справі пе
реводу студентів на старші кур
си, а також надання права звіль
няти студентів від екзаменів по
колоквіуму з того предмета, по
якому проводяться практичні за
няття, за результатами успішнос
ті виконаних занять [8].
У 1899 році майже все сту
дентство Росії брало участь в
страйках, які були викликані ре
пресіями проти групи студентів
Санкт-Петербурга. У січні 1902
року почався загальний студент
ський страйк, що тривав май
же півроку. Протягом усього на
вчального року заняття не відбу
валися. Ось чому перший випуск
студентів хімічного факультету
відбувся не 1902 року, як перед
бачалось чотирирічним навчан
ням в інституті, а у 1903 році [6].
Оцінювати підготовку моло
дих фахівців першого випуску
було доручено Комісії держав
них іспитів на чолі з Д.І. Менде
лєєвим, який прибув до Києва 12
січня 1903 року.
Треба
відзначити,
що
Д.І. Менделєєв був не тільки
видатним хіміком, а й провід
ним фахівцем в галузі цукрово
го виробництва. Ще в 50...60
роках XIX століття під його ке
рівництвом готувався і видавав
ся ряд випусків «Технической
энциклопедии», серед цих випус
ків у і 862 році було видано на
писане ним особисто «Сахарное
производство». Ця книга відігра
ла велику роль в період швидкого
розвитку цукрового виробництва
в Росії і на Україні.

Рис. 4. Професор СанктПетербургського університету,
член-кореспондент Імператор
ської Санкт-Петербургської
Академії наук, видатний хімік
Д.І. Менделєєв
Голова Комісії державних іс
питів Д.І. Менделєєв приймав ек
замени на кількох факультетах,
насамперед на хімічному Київ
ського політехнікуму. Повернув
шись до Петербурга, Д.І. Менде
лєєв в доповідній записці С.Ю. Вітте високо оцінив підготовку сту
дентів першого випуску.
Маючи 35-річний досвід у
справі дипломування у вищих
учбових закладах, Д.І. Менделє
єв стверджував, що такої загаль
ної сукупності спеціальних робіт
студентів-випускників, яку він
бачив у студентів першого ви
пуску Київського політехнікуму,
не можна знайти у відомих йому
університетах і технічних інсти
тутах, оскільки в цих останніх
більшість представлених робіт
має характер теоретичний і не су
проводжується власними лабора
торними дослідженнями, що тра
пляються тільки як особливі ви
нятки [6].
Цей відзив великого мислите
ля може вважатись однією з най
більш почесних відзнак хімічного
факультету за всю його історію.
Багато випускників факульте
ту цього періоду зайняли провід
не місце у різних галузях хімії та
Xі м іч ної і іром иеловості.

А.В. Думанський, інженер пер
шого випуску хімічного факульте
ту КПІ, дипломну роботу якого від
значив Д.І. Менделєєв, згодом став
засновником вітчизняної колоїд
ної хімії, академіком АН Укра
їни та членом-кореспондентом
АН СРСР. Його ім'ям названо Ін
ститут колоїдної хімії та хімії води
Національної Академії наук Украї
ни. У довоєнні рокита в 1946-1949
роках академік А.В. Думанський
завідував кафедрою фізичної і ко
лоїдної хімії КТІХП.
За даними [7], із 384 спеціа
лістів, які закінчили хімічний фа
культет у 1904-1912 роках, 86
чоловік випустила кафедра хі
мічної технології поживних ре
човин, з них 35 чоловік працю
вали на цукрових заводах, інші
- в комерційних підприємствах,
приватних і державних лабо
раторіях, середніх школах і ви
щих навчальних закладах, ін
ших галузях технічної діяльнос
ті. Слід відзначити, що порівня
но із іншими напрямами підго
товки інженерів-хіміків, відсоток
випускників кафедри, які працю
вали на бурякоцукровому вироб
ництві, був найвищим.
Кафедра хімічної технології
поживних речовин (технології
цукру, крохмалю, глюкози і про
дуктів бродіння) була створена з
моменту організації КПІ [5], три
валий час (до 1917 року) її очо
лював професор Іван Діомидо-

Рис. 5. Завідувач кафедри хім іч
ної т ехнології пож ивних речо
вин КПІ, професор Іван Діомидович Ж \’ков

ЦУКОР УКРАЇНИ 5 (101) /2014

С Т О Р І Н К И ІС Т О Р І Ї

С Т О Р ІН К И ІС Т О Р ІЇ
вич Жуков [8-10].
І.Д. Жуков (1860-1923) піс
ля закінчення Харківського уні
верситету зі ступенем кандида
та фізико-математичних наук у
1883 році був зарахований поза
штатним асистентом при техніч
ній лабораторії цього універси
тету. Він зарекомендував себе як
кваліфікований лектор і невдовзі
повністю перейшов до педагогіч
ної діяльності: читав курс лек
цій з хімії, вів свій спеціальний
курс з чистої культури дріжджів.
І.Д. Жуков активно займався на
уковою діяльністю, виступав на
з’їздах природознавців і лікарів
(Санкт-Петербург, 1889 рік; Мо
сква, 1894 рік). Для поглиблення
знань був відряджений у 18951896 навч. році за кордон.
Перший ректор КПІ профе
сор В.Л. Кирпичов, який трива
лий час (1885-1899 роки) пра
цював директором Харківського
технологічного інституту і добре
знав І.Д. Жукова, запросив його у
1899 році до інституту.
У червні того ж року за ре
комендацією Вченої ради КПІ
І.Д. Жуков їде на два роки у за
кордонне відрядження для підго
товки до звання професора з хі
мічної технології. Після повер
нення з відрядження 15 травня
1901 року його призначили штат
ним викладачем та виконувачем
обов’язків
екстраординарного
професора кафедри хімічної тех
нології поживних речовин, а 21
жовтня того ж року він блискуче
захистив докторську дисертацію
на тему «Материалы к вопро
су о патокообразовании». Офі
ційні опоненти - видатні хіміки
В.Ф. Тимофеев і М.А. Б у н г е -оці
нили її як важливу наукову пра
цю. У грудні 1901 року І.Д. Жу
кова було обрано професором ка
федри хімічної технології пожив
них речовин.
22 травня 1911 року Вче
на рада інституту обрала профе
сора І.Д. Жукова на посаду рек
тора, залишивши за ним поса
ду професора. Протягом наступ
них шести років він успішно ке
рував політехнічним інститутом і
випусковою кафедрою, дбав про

підвищення авторитету КПІ, пі
клувався про студентів, виклада
чів і службовців. Незважаючи на
обмаль часу, І.Д. Жуков продо
вжував займатися науковою ро
ботою. Майже кожного року він
під час літніх канікул відвідував
цукроварні, пивоварні і винокур
ні (спиртові заводи) Росії та кра
їн Західної Європи.
У 1915 році І.Д. Жуков висту
пив з доповіддю на Міжнародно
му конгресі з прикладної хімії, у
якій аналізувалися виявлені вче
ним причини зволоження цукру
під час його перевезення з Оде
си до Владивостока морськими
та океанськими шляхами, що за
вдавало торговельному флоту Ро
сії значної шкоди.
З 1 травня 1917 року І.Д. Жу
ков у зв’язку з хворобою звільня
ється з посади ректора і продо
вжує працювати впродовж трьох
наступних років професором ка
федри. Є відомості, що він помер
в еміграції в Чехії у 1923 році.
Іван Антонович Кухаренко
(1880-1938) народився 1 травня
1880 року у селищі Ходорівського цукрового заводу в родині ро
бітника цукрового заводу [9, 15].
Освіту здобув у Сімферополь
ському комерційному училищі та
в Смілянських технічних класах,
які закінчив у 1903 році. Працю
вав на Скомороському, Андрушівському та інших цукрових за
водах. Пройшов шлях від молод
шого хіміка до помічника дирек
тора.
У 191 7 році перейшов працю
вати до науково- технологічної ла
бораторії військового відомства в
Петрограді, де згодом отримав
чин штабс-капітана. Продовжу
ючи нести службу у військовому
відомстві, в 1918 році екстерном
склав іспити в Петроградському
технологічному інституті та одер
жав звання інженера-технолога.
У 1918 році І.А. Кухаренко зали
шив військову службу і переїхав
до Москви працювати в гірничо
му відділі Вищої Ради Народно
го Господарства завідувачем ла
бораторією мінеральних копа
лин. Невдовзі завідував техно
логічним відділом Головцукру в

Москві [9].
У квітні 1919 року І.А. Ку
харенко переходить працювати
до Колегії головного цукрового
Управління в Україні (м. Харків).

Потім разом з Колегією переїхав
до Києва, де перебував до кінця
серпня 1919 року. Після наступу
військ Денікіна був евакуйова
ний до Москви, де працював го
ловою Управління бурякоцукрових заводів Великодерського ра
йону.
У листопаді 1919 року І.А. Ку
харенка як фахівця відрядили до
Брянська для пуску в дію цукро
вого заводу. 1 січня 1920 року за
розпорядженням він прибув до
Курська для створення Курського
районного управління цукрової
промисловості і працював там до
середини березня 1921 року, піс
ля чого був заступником голови
Укрголовцукру в Києві.
У лютому 1921 році відо
мий вчений у галузі цукрово
го виробництва і досвідчений
інженер-практик Іван Антонович
Кухаренко був обраний завідува
чем кафедри технології сільсько
господарських виробництв КПІ
(таку назву з 1920 року мала ка
федра). Кафедра в той час готува
ла фахівців з технології цукрис
тих речовин (цукрове, крохмаль
не та крохмале-патокове вироб
ництва), а також спиртового ви
робництва.
У березні цього ж року як
енергійну та ініціативну людину
його призначають на посаду рек-

тора КПІ, яку він обіймав до се
редини грудня 1921 року. Потім
був професором кафедри техно
логії сільськогосподарських ви
робництв, а з серпня 1923 року
затверджений керівником кафе
дри технології сільськогосподар
ських виробництв КПІ.
За короткий період І.А. Ку
харенко перетворив кафедру у
провідний науковий і навчаль
ний центр країни. У 1923 році
до складу кафедри входили: про
фесор І.А. Кухаренко, доцент
М.С. Філософів (спеціалізував
ся на виробництвах, що грун
туються на ферментації), лабо
рант, інженер-технолог А.К. Карташов. керівник спеціалізованих
проектувань інженер Е.Р. Кроєвьский [9].
З метою посилення практич
ної підготовки студентів кафе
дрою була проведена велика ро
бота із створення дослідницької
станції цукрового виробництва:
розроблено проект станції, за рі
шенням Головцукру кафедрі було
передано обладнання Курської до
слідної станції, частина обладнан
ня замовлена на заводах. Дослід
на станція була змонтована в 1922
році з допомогою Цукротреста.
Крім навчальної, з 1921 року
в
Київському
політехнічно
му інституті була організована
науково-дослідна кафедра сіль
ськогосподарських виробництв у
складі: професор І.А. Кухаренко,
доцент М.С. Філософів, аспіран
ти П.Г. Галабутський, М.Е. Веркентін, А.К. Карташов та П.В.
Крижанівський [7, 9].
Основними темами наукових
досліджень на той час були: ви
вчення кристалізації сахарози,
процесів дифузії, дефекосатурації, оцукрювання целюлози, глі
церинова ферментація, одержан
ня цитринового квасу з патоки.
Найглибші дослідження було за
початковано і проведено з крис
талізації сахарози. Вперше в світі
був розроблений спосіб точного
кількісного вимірювання швид
кості кристалізації.
Тільки у 1922-1924 роках
І.А. Кухаренком були підготов
лені й видані такі праці: «Вироб

ництво цукру»; «Новини в науці
й техніці цукрового виробництва
за кордоном від року 1914 до року
1923»;
«Хіміко-технологічний
облік бурякоцукрвого виробни
цтва». Крім того, кафедра орга
нізувала переклад і видання ряду
оригінальних іноземних робіт.
У 1920-1925 роках І.А. Ку
харенко готує і видає ряд ін
структивних і методичних ма
теріалів для спеціалістів галу
зі та студентів. Серед них: «Ін
струкція хіміків цукроварень»;
«Систематический расчёт про
дуктов свеклосахарного произ
водства»; «Материальный учёт
в сахарной промышленности»;
«Химико-технологический учёт
свеклосахарного производства»;
«Материалы для расчёта и про
ектирования свеклосахарных за
водов».
Успішна й плідна робота
науково-дослідної кафедри тех
нології
сільськогосподарських
виробництв протягом 1923-1926
років навела І.А. Кухаренка на
думку про доцільність її пере
творення на науково-дослідний
інститут. За його ініціативою 13
травня 1926 року було прийнято
урядову постанову про створен
ня Державного експерименталь
ного інституту цукрової промис
ловості, і його директором був
призначений професор І.А. Куха
ренко [9].
Вважалося, що цей Київський
інститут має бути єдиним науко
вим центром для всієї цукрової
промисловості СРСР, оскільки
саме на території України знахо
дилась більшість цукрових заво
дів. Але московські вчені й спе
ціалісти цукрового виробництва
вимагали, щоб науковий центр
цукрової промисловості знахо
дився тільки в Москві. Цю дум
ку поділяли і в союзному уряді,
тому 24 березня 1927 року інсти
тут був перетворений на Укра
їнський науково-дослідний ін
ститут цукрової промисловос
ті (УНД1ЦП) на чолі з професо
ром І.А. Кухаренком, а в Москві
створений Центральний науководослідний інститут цукрової про
мисловості.

В складних умовах, що скла
лися після рішення союзного
уряду, І.А. Кухаренко доклав ба
гато зусиль для налагодження
нормальних творчих контактів
свого інституту з науковим цен
тром в Москві. Під його керівни
цтвом УНДІЦП за короткий час
перетворився на потужну науко
ву установу. Але великодержав
ницькі позиції і домагання со
юзного центру призвели до ста
новища, коли одна частина УН
ДІЦП була перетворена на Все
союзний науково-дослідний ін
ститут цукрових буряків з підпо
рядкуванням Міністерству СІЛ Ьського господарства СРСР, а інша
- на Київську філію Центрального науково-дослідного інституту
цукрової промисловості.
Засновник і науковий керів
ник УНДІЦП професор І.А. Ку
харенко не погодився з цим рі
шенням і в 1931 році перейшов
на педагогічну діяльність до Ки
ївського хіміко-технологічного
інституту харчової промисло
вості. Там він завідував кафе
дрою технології цукру, викону
вав обов'язки декана техноло
гічного факультету і працював
до дня свого арешту - 3 жовтня
1937 року.
Проблеми кристалізації са
харози були головним напрямом
наукових досліджень І.А. Куха
ренка. Ці дослідження він розпо
чав ще в 1920 році у співдруж
ності з професорами КПІ В.О.
Плотниковим,
М.П.
Чирвинським і Б.Я. Букреєвим. Резуль
тати досліджень були надрукова
ні у «Віснику цукрової промис
ловості». Подальші досліджен
ня І.А. Кухаренка в цій галузі, як
особисті, так і за участю співро
бітників, тривали протягом всі
єї його багаторічної діяльнос
ті. Про здобутки і нові резуль
тати цих досліджень він допові
дав як на союзних, республікан
ських науково-практичних кон
ференціях, так і на міжнарод
них конгресах з прикладної хі
мії в Брюсселі та Парижі в 1926
і 1927 роках, на 111 М іжнародно
му конгресі з хімії і технології
цукру.
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Роботи І.А. Кухаренка, прове
дені ним спільно зі співробітни
ками КПІ, УНДІЦП, КТІХП, ши
роко відомі за кордоном і надру
ковані в іноземних журналах та
виданнях з цукрового виробни
цтва. Вітчизняні та іноземні до
слідники посилаються на роботи
професора І.А. Кухаренко та його
однодумців і в наш час [9].
Так, у 1967 році в Ш веції на
М іжнародній асамблеї техно
логів цукрового виробництва,
присвяченій питанням криста
лізації, переважна більш ість до
повідачів робили посилання на
його роботи. У 1974 році відо
мі вчені Г.Н.С. Келлі і Г.К. Мак
у журналі «International Sugar
Journal» надрукували статтю
«Роботи Кухаренка», де зазна
чили, що роботи з кристаліза
ції сахарози стали класичними
і послужили основою для всіх
наступних робіт по швидкості
кристалізації сахарози [15].
І. А. Кухаренко усвідомлю
вав велику роль інформаційного
забезпечення науково-дослідної
роботи і вміло користувався різ
ними засобами інформації. Осно
вним таким засобом він вва
жав наявність на кафедрі, а по
тім і в УНДІЦП власного науко
вого журналу. Він був засновни
ком першого номера журналу ка
федри під назвою «Наукові запис
ки», який потім виходив щомісяч
но. З 1924 до 1930 року І.А. Куха
ренко був його головним редакто
ром. Статті та реферати з «Нау
кових записок» вміщувались у
закордонних спеціальних жур
налах.
У 1927 році І.А. Кухаренко разом
з Г.С. Беніним,
М.Е. Веркентіним та ін. публі
кує монографію
«Кормовые па
токи сахарных
заводов. Их со
став и утилиза
ция», а у 1928
році
книгу
«Спутник вар
щика», яка по
тім неоднора
зово перевида-

валась в СРСР, видавалась в ба
гатьох країнах Європи, стала не
замінною для фахівців цукрової
промисловості.
У 1931 році виходить його
фундаментальна
монографія
«М атериалы к познанию роли
коллоидов в сахарном произ
водстве».
3 метою поліпшення інфор
маційного забезпечення І.А. Ку
харенко багато їздив до країн Єв
ропи, обмінювався досвідом цу
крового виробництва. Він побу
вав і у містах Німеччини, Італії,
Чехії, Польщі, де знайомився з
досвідом роботи з виробництва
цукру на заводах і в наукових
установах, встановлював твор
чі контакти, закуповував облад
нання, прилади, довідники, слов
ники, інтенсивно поповнював бі
бліотечний фонд.
Його учні та послідовники
згадували про засідання Ради в
приміщенні Академії наук Укра
їни по суботах, які були оригі
нальною і досить вдалою фор
мою інформаційного забезпечен
ня. На ці засідання могли віль
но приходити всі бажаючі, але
присутність співробітників ка
федри мала бути обов’язковою.
Дуже охоче ці засідання відвіду
вали провідні працівники цукро
вої промисловості, викладачі ву
зів, студенти [9].
Одним з покликань відомо
го вченого була педагогічна ді
яльність. Професор Кухаренко
користувався заслуженим авто
ритетом, блискуче читав лекції,
змістовні й корисні для студен
тів. Свої чудові виступи, що їх
охоче відвідували навіть студен

ти інших кафедр, Іван А нтоно
вич супроводжував демонстра
цією відповідних хімічних до
слідів.
І.А. Кухаренко приділяв осо
бливу увагу залученню до нау
ки випускників вузів через аспі
рантуру при кафедрі. До аспіран
тури були прийняті Б.Г. Савінов,
В.М. Граціанський, Б.Є. Красильщиков. Д.А. Єрецький, І.Є. Каганов, М.З. Хелемский, Г.С. Бенін
та ін. Своїх аспірантів він ш и
роко залучав до читання лек
цій, виступів на публічних за
сіданнях кафедри та на вироб
ництвах. Для всіх аспірантів
було обов’язковим володіння
не менш ніж однією іноземною
мовою і реферування іноземної
літератури. Всі аспіранти, які
пройшли школу професора Ку
харенка, стали згодом керівни
ками науково-дослідних уста
нов і вищих навчальних закла
дів, промислових підприємств.
У 1928—1929 роках союзним
керівництвом були прийняті рі
шення про створення в республі
ках СРСР мережі закладів вищої
освіти нового типу з чітко визна
ченою спеціалізацією по відпо
відних галузях промисловості і
впровадженням нових навчаль
них планів і програм.
Перші кроки в розширенні
підготовки фахівців для цукрової
промисловості були зроблені ще
у 1929 році, коли в КПІ був ор
ганізований спочатку цукровий
відділ на хімічному факультеті, а
потім окремий цукровий факуль
тет. Цьому передували загальні
збори членів професійної спіл
ки цукровиків хімічного факуль
тету, представ
ників Правлін
ня
Цукротресту (м. Москва)
та Київської фі
лії Цукротресту,
які відбулися 20
квітня 1929 року
З а г а л ьні збори при
ймають рішен
ня про необхід
ність створення
цукрових віщді-

лів на факультетах. За інформаці
єю газети «КПІ» [11] такий від
діл на хімічному факультеті був
створений дуже швидко, і влітку
1929 року на нього був здійсне
ний окремий набір студентів на І
курс, пізніше відділ був реоргані
зований в окремий цукровий фа
культет.
У 1930 році на базі Смілянського
інституту
цукро
вої промисловості, а також цу
крових факультетів Київсько
го
політехнічного
інституту,
Кам’янець-Подільського хімікотехнологічного інституту було
створено Київський інститут цу
крової промисловості (К1ЦП).
Навчальні заняття спочатку
проводилися в КПІ, де для цьо
го було виділено кілька аудитовій і лабораторій. До осені 1931
року була закінчена перша чер
га будівництва інституту на Повітрофлотському проспекті.
Одночасно
із
створен
ням кафедри почалися розро
блення нових навчальних пла
нів і програм, підготовка під
ручників, навчальних посібни
ків, навчально-методичної літе
ратури. Так, професор І.А. Ку
харенко разом з К.Д. Журою і
І.М. Литваком підготували про
грами і навчально-методичні
матеріали
з технології цу
кробурякового, рафінадного і
крохмале-патокового виробни
цтва, а також з керівництва ви
робничою практикою.
У 1933 році до складу Київ
ського інституту цукрової про
мисловості увійшло багато нових
інститутів, факультетів та кафедр,
К1ТЦ було перейменовано на Ки
ївський хіміко-технологічний ін
ститут харчової промисловос
ті (КТІХП). У 1935 році з на
годи святкування п ’ятирічного
ювілею інституту було присвоє
но ім ’я А.І. Мікояна і він став на
зиватись «Київський технологіч
ний інститут харчової промисло
вості ім. А.І. Мікояна».
І Іершим завідувачем кафедри
технології цукристих речовин у
1930-1931 роках був професор
О.О. Кіров (1877 1942) - відо
мий вчений у галузі бродильних

виробництв та технології мікро
біології. Він був учнем професо
ра І.Д. Жукова, під його керівни
цтвом виконав і захистив магіс
терську дисертацію «Исследования по маслянокислому брожению» на кафедрі технології по
живних речовин КПІ. Відомі ро
боти професора О.О. Кірова з цу
крового виробництва, в тому чис
лі з теорії екстрагування сахаро
зи із бурякової стружки, кристалі
зації сахарози, розрахунку протитечійних конденсаторів змішуван
ня. Пізніше, у 1932 році О.О. Кі
ров перейшов на роботу на кафе
дру бродильних виробництв.
З жовтня 1931 року по жовтень
1932 року кафедру очолював про
фесор П.В. Головін. У 1932 році
після розділення УНДІЦП його
засновник і директор І.А. Куха
ренко перейшов на роботу в Ки
ївський технологічний інститут
цукрової промисловості на ва
кантну посаду завідувача кафе
дри технології цукристих речо
вин, одночасно він став деканом
технологічного факультету.
Разом з І.А. Кухаренком у
1932 році на викладацьку робо
ту переходить ряд співробітни
ків УНДІЦП, його учнів і колег
по науковій роботі: професори
І.Б. Мінц, І.Ф. Зелікман, М.1. Нахманович, кандидати технічних
наук Г.С. Бенін, Б.Є. Красильщиков.
До 1937 року асистентом, а
потім доцентом кафедри техно
логії цукристих речовин за су
місництвом працював Г.С. Бенін
- випускник КПІ, колишній ас
пірант І.А. Кухаренка. У 1937—
1948 роках Г.С. Бенін був началь
ником технічного відділу, голо
вним інженером і начальником
відділу нової техніки Головного
управління цукрової промисло
вості (м. Москва), з 1948 по 1957
роки - завідувачем лабораторії
спеціальних досліджень і хімікотехнологічного контролю Все
союзного науково-дослідного ін
ституту цукрової промисловості,
з 1957 по 1960 роки - першим за
відувачем кафедри технології цу
кристих речовин Краснодарсько
го інституту харчової промисло

вої, з 1960 року - начальником
лабораторії обладнання та авто
матизації цукрового виробництва
Всесоюзного науково-дослідного
та
експериментально-констру
кторського інституту продоволь
чого машинобудування.
У довоєнні роки на кафедрі,
крім названих викладачів, працю
вали доценти ГМ. Литвак, К.Д.
Жура, І.М. Ватник, М.М. Поляченко, П.Г. Галабутський, А.І. Рудек, асистенти І.Г. Ремесніков,
П.Н. Ситник, Н.Я. Ямпольський.
Викладачі кафедри обійма
ли керівні посади в інституті.
Так, заступниками директора з
навчальної наукової роботи пра
цювали К.Д. Жура (1930-1933
роки) і доцент І.М. Литвак
(1938-1940 роки), в 1941 році за
ступником директора з науководослідницької роботи був при
значений доцент А.І. Рудек.
З 1930 року на цукрових за
водах з ініціативи професора
П.В. Головіна та інших було вве
дено новий метод визначення ре
акції продуктів виробництва за
рН колориметричним і електро
метричним методами з викорис
танням вітчизняних потенціо
метрів та іономірів. У 1934 році
він запропонував коагуляційний
метод очищення соку з додаван
ням до нього тонко подрібнено
го карбонату кальцію, одержа
ного шляхом окремого сатурування вапняного молока. Цей ме
тод був випробуваний на дослід
ній станції інституту і була дове
дена можливість роботи з витра
тами вапна до 1,0... 1,5% до маси
буряків.
У 1936 році у зв'язку з
п’ятиріччям інституту завідувач
кафедри професор І.А. Кухарен
ко був нагороджений орденом
«Знак Пошани». Проте через рік
після цього, 3 жовтня 1937 року
його, як і сотні інших невинних
представників української інтелі
генції, було заарештовано, звину
вачено в шпигунстві та диверсій
ній діяльності на користь інозем
них держав.
І.А. Кухаренко не визнав ін
кримінованої йому провини. Од
нак 7 лютого 1938 року відбува-

ЦУКОР УКРАЇНИ 5 (101) / 2014

С Т О Р ІН К И ІС Т О Р ІЇ

ЦУКОР УКРАЇНИ 5 (101) / 2014

С Т О Р І Н К И ІС Т О Р ІЇ

14

лося засідання військового суду,
на якому винесено вирок - най
вищу міру покарання - розстріл.
26 лютого цього ж року життя
вченого зі світовим ім’ям обі
рвалось.
І тільки в 1960 році після кло
потань його сина С.І. Кухарен
ка та колективу Центрально
го науково-дослідного інституту
цукрової промисловості (м. Київ)
справу професора І.А. Кухаренка
було переглянуто, і він був по
смертно реабілітований.
Після арешту І.А. Кухарен
ка завідувачем кафедри протягом
року був І.М. Литвак, а у 1938
році після його призначення за
ступником директора інституту з
наукової і навчальної роботи за
відувачем кафедри став профе-

Рис. 8. Професор Павло
Васильович Головін
сор П.М. Головін.
Г1.В. Головін (1885-1964) по
чав трудову діяльність у
1909 році на Капітанівькому цукровому заводі на
посаді змінного хіміка.
Після закінчення у 1914
році Московського вищо
го технічного училища і
служби в армії П.В. Го
ловін обіймав ряд керів
них інженерних посад, а з
і 922 року почав науковопедагогічну
діяльність
у Московському хімікотехполог і1то м у інституті

ім. Д.І. Менделєєва, де працював
асистентом, доцентом, а з 1929
року до вересня 1931 року - за
відувачем кафедри цукрового ви
робництва.
У 1933 році професор П.В. Го
ловін видав підручник «Химичес
кая технология свеклосахарно
го производства», в основу яко
го покладено курс лекцій, які він
читав у Московському хімікотехнологічному інституті ім.
М.Д. Менделєєва в 1923-1924
роках, а також у Київському тех
нологічному інституті цукрової
промисловості у 1932 році. Цей
підручник користувався широ
кою популярністю і двічі пере
видавався.
Наукову і педагогічну діяль
ність професор П.В. Головін су
міщав з роботою в промисло
вості: в 1933-1934 роках він був
головним інженером Головно
го управління цукрової промис
ловості Наркомату постачан
ня СРСР і завідувачем лабора
торії хімконтролю Центрально
го науково-дослідного інституту
цукрової промисловості (м. Мо
сква), в 1935-1938 роках - за
ступником і головою Вітамінної
ради Народного комісаріату хар
чової промисловості СРСР, у пе
ред- та повоєнні роки - завіду
вав лабораторією цукристих ре
човин Інституту органічної хімії
АН УРСР. У 1939 році професора
ГІ.В. Головіна було обрано членомкореспондентом АН УРСР.
У передвоєнний період зна
чна увага кафедри приділялась
організації практики студентів
на підприємствах галузі. У 1940
році кафедра мала бази практики

на 19 цукрових і п ’яти крохмалепатокових заводах, значна час
тина студентів в період практи
ки працювала на робочих місцях
і посадах майстрів. Частина ви
робничого навчання проводилась
на науково-дослідному цукрово
му заводі інституту, який був по
будований у 1937 році за проек
том, виконаним викладачами під
керівництвом доцента Г.М. Знаменського.
В останні передвоєнні роки
наукова робота викладачів ка
федри була п о в’язана з потре
бами промисловості і проводи
лась за такими напрямами: тео 
рія і практика очищення дифу
зійного соку; розроблення тех
нологічної схеми виробництва
інуліну, фруктози і фруктозних
сиропів з топінамбура та ци
корію; застосування випарної
станції цукрового заводу для
виробництва спирту і одночас
ного згущення барди; удоско
налення технології рафінадного
виробництва.
З перших днів Великої Ві
тчизняної війни колектив кафе
дри активно включився в робо
ту з перебудови інституту на вій
ськовий лад, організації оборони
м. Києва. Так, К.Д. Жура був при
значений керівником групи ви
кладачів, співробітників і студен
тів, які рили протитанкові рови в
районі станції Боярка.
У липні 1941 року почалась
евакуація найбільш цінного об
ладнання у Воронезький хімікотехнологічний інститут харчо
вої промисловості, туди ж виїха
ла частина викладачів і студен
тів. У 1942 році інститут було пе
реведено в м. Бійськ
Алтайського
краю.
Тут у 1942 році сту
денти закінчили ін
ститут і були направ
лені на роботу, а викл адач і п родо вжу вал и
науково-педагогічну
діяльність у різних
навчальних закладах
Уралу, Сибіру і Серед
ньої Азії, на оборон
них об’єктах [13]. Так,
професор ГІ.В. Головін

взяв активну участь у розробленні
полівітамінного екстракту, який в
подальшому успішно використо
вувався у шпиталях.
На фронтах Великої Вітчиз
няної війни мужньо воювали ви
кладачі кафедри І.М. Литвак і
М.М. Поляченко, а також май
бутні викладачі М.О. Архипович, А.А. Ліпєц, М.І. Барабанов,
І.А. Приходько, Л.Г. Калиненко,
М.Х. Ліхіцький.
У грудні 1943 року інститут
повертається до Києва, а уже в
січні 1944 року на кафедрі роз
починаються навчальні заняття
в приміщенні філії Ц ентраль
ного науково-дослідного інсти
туту цукрової промисловості
по вулиці Енгельса (тепер Л ю 
теранській), 20. В цей період
викладачі і студенти брали ак
тивну участь у відновленні на
вчальних корпусів і студент
ських гуртожитків, матеріаль
ної бази кафедри. Вже на поча
ток 1944/1945 навчального року
була створена лабораторія цу
крового виробництва.
У 1943-1944 роках обов’язки
завідувача
кафедри техноло
гії цукристих речовин та декана
технологічного факультету вико
пував доцент П.Г. Галабутський.
З 1944 року кафедрою продо
вжує керувати професор П.В. Го
ловні, до викладацької діяльності
повертаються доцент К.Д. Ж ура,
професор І.Ф. Зелікман, а після
закінчення Великої В ітчизня
ної війни - доценти І.М. Л и т
вак, М.М. Поляченко, прихо
дять нові викладачі: асистен
ти О.ГІ. Кошеверова, Я.І. Матеуш, М.О. А рхипович, В.М. Половко, М.І. Барабанов. П рофе
сор І.Ф. Зелікман працював на
кафедрі до 1949 року, потім за
відував кафедрою продоволь
чих продуктів С ередньоазіат
ського політехнічного інститу
ту і в подальш ому - кафедрою
технології цукристих речовин
Краснодарського політехнічно
го інституту.
У повоєнні роки колективом
кафедри під керівництвом про
фесора П.В. Головіпа велась ве
лика методична і наукова робо

та. У 1947-1949 роках готують
ся і видаються такі підручники
та навчальні посібники: «Руко
водство по технологии сахарора
финадного производства», «Сис
тематический расчёт продуктов
свеклосахарного производства»,
підручник «Технология свекло
сахарного производства».
Професор П.В. Головін про
довжує наукові робота з екстра
гування цукрози із бурякової
стружки. У 1946 році він розро
бляє технічний проект дослід
ного дифузійного апарата безпе
рервної дії, а у 1949 і 1950 роках
видає відповідно брошури «Те
ория диффузии» та «Углеводы
в жизни и промышленности».
Під його керівництвом викла
дачами та аспірантами вико
нуються дослідження з вико
ристання іонітів для очищення
соку II сатурації, розробляють
ся способи одержання гліцери
ну із меляси, спирту із картоплі,
одержання утфелю останньо
го продукту з пониженим вміс
том сухих речовин і наступним
глибоким охолодженням, вилу
чення сахарози із меляси ме
тодом гарячої сепарації, отри
мання цукру із вітчизняної цу
крової тростини, іонообмінного
очищення глюкозних сиропів,
технології фруктози із цукровмісної сировини, продовжують
ся роботи з удосконалення кон
струкції рафінадного комбайну.
П.В. Головін був засновни
ком виробництва вітамінів в
СРСР, одним із авторів техноло
гії іонітного молока (разом із до
центом кафедри органічної хі
мії 3.Б. Шапошниковою). На Ви
ставці досягнень народного гос
подарства СРСР ця робота була
удостоєна малої золотої меда
лі. За цією технологією в країні
було побудовано кілька цехів іо
нітного молока.
У 1955 році професор П.В. Го
ловін залишає завідування кафе
дрою і основну увагу приділяє на
уковій роботі, продовжуючи керу
вати лабораторією цукристих ре
човин Інституту органічної хімії
АН У PCP. У 1958 році професо
ру П.В. Головіну було присвоєно

звання заслуженого діяча науки і
техніки УРСР. Основними тема
ми наукових досліджень П.В. Головіна в цей час було одержання
іонітного молока, використання
іонітів і цукратів у харчовій про
мисловості.
У 1959-1964 роках він видає
ряд монографій: «Кристалізація
цукру»; «Іонітне молоко. Виго
товлення і застосування для виго
довування дітей раннього віку»;
«Сахараты и их применение в
промышленности» (у співавтор
стві з О. А. Герасименком, Г.С. Тре
тьяковой)); «Методы исследова
ния и химико-технологический
контроль свеклосахарного про
изводства»; «Иониты в пищевой
промышленности» (у співавтор
стві з О. А. Герасименко, М. А. Абра
мовой)); «Ионообменные смолы
в пищевой промышленности» (у
співавторстві з О.А. Герасимен
ком та ін.); «Химия и технология
свеклосахарного производства»
(у співавторстві з О.А. Гераси
менком). Остання робота була
опублікована уже після смерті
П.В. Головіна.

У 1956 році завідувачем ка
федри було обрано професора
І.М. Литвака.
І.М. Литвак (1904-1965) після
закінчення у 1930 році Київсько
го політехнічного інституту на
вчався в аспірантурі, вся його по
дальша діяльність була пов'язана
з кафедрою технології цукрис-
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К.Д. Жура після закінчен
У липні 1941 році К.Д. Журу
тих речовин, де він навчався в ас
пірантурі й одночасно працював ня хімічного факультету Харків було призвано до армії і направ
асистентом, а з 1933 року - до ського технологічного інституту лено на військовий гліцерино
центом. У 1935 році він захистив у 1929 році вступив до аспіран вий завод у м. Ертель Воронезь
тури цього ж інституту, звідки кої області, а потім - у м . Семи
кандидатську дисертацію.
У роки Великої Вітчизняної був переведений у 1930 році на палатинськ директором відді
війни І.М. Литвак перебував у ла кафедру технології цукристих лення хлібокомбінату (Казахська
вах Радянської Армії, брав участь речовин у зв’язку із реорганіза PCP), яке забезпечувало хлібом
в обороні Києва і Сталінграда. цією вищих навчальних закладів військові ешелони. У червні 1943
Після демобілізації у 1945 році і створенням Київського цукро року К.Д. Журу було відряджено
він повертається в інститут на вого інституту. У 1930-1933 ро у Воронезький технологічний ін
посаду доцента кафедри техно ках обіймав посаду заступника ститут у м. Бійськ Алтайського
логії цукристих речовин, у 1954 директора інституту з навчаль краю, де він працював на посаді
році захищає докторську дисер
доцента до 1944 року [13].
тацію [13].
Після звільнення Києва К.Д.
У 1959 році професор І.М. ЛитЖура повертається в КТІХП,
вак видає навчальний посібник
1944-1952 роках обіймає поса
«Технология
свеклосахарного
ду начальника учбової части
производства». У 1962 році ви
ни, заступника директора інсти
ходить підручник І.М. Литватуту з навчальної і наукової ро
ка для технікумів «Технология и
боти, працює доцентом кафедри
технохимический контроль све
технології цукристих речовин. В
клосахарного производства».
1944-1955 роках К.Д. Жура - де
Професор І.М. Литвак з учня
кан технологічного факультету, а
ми плідно займався розроблен
з 1961 року - професор кафедри.
ням способів використання жому
Основний напрям наукових до
для одержання харчового пекти
сліджень К.Д. Жури - удоскона
ну і пектинового клею (М.І. Ба
лення технології очищення ди
рабанов, Л.Г. Калиненко), інтен
фузійного соку. Разом із аспі
сифікацією процесу відстоюван
ранткою С.П. Олянською ним
ня соку І сатурації з добавлен
була розроблена і впровадже
ням дифузійного соку (М.Х. Ліна на Городищенському цукро
хіцький, М.І. Барабанов), визна
вому заводі схема очищення ди
ченням вмісту азотистих речо ної роботи, а у 1930-1931 роках фузійного соку з відділенням певин у мелясах цукрових заводів - декана технологічного факуль реддефекаційного осаду до осно
(Е.О. Грівцева), розробкою техно тету і доцента кафедри. Захис вної дефекації. Крім цього, він
логії електродіалізного очищен тив кандидатську дисертацію у займався дослідженнями білко
ня напівпродуктів цукрового ви 1938 році.
вих речовин цукрових буряків
робництва (Л.Д. Бобрівник, КоЗ перших днів Великої Ві (разом із Г.ГІ. Волошаненко), терзявкін, Р.Ц. Міщук), досліджен тчизняної ві
ням поведінки деяких нецукрів у йни колектив
процесах очищення та згущення кафедри вклю
соку (Л.В. Загайкевич), вивчен чився в робо
ням кінетики розкладання цу ту з перебудо
крози в технологічних процесах ви
інституту
(Л.П. Рева, Л.І. Требін), підготов на військовий
ки жомопресової води для дифу лад, організа
зії (А.А. .Ліпєц), баритової сепа цію оборони
рації цукрози (Л.Г. Калиненко). м. Києва. К.Д.
Уже після смерті І.М. Литвака у Жура був при
ке
1966 році виходить написаний значений
ним у співавторстві з М.О. Ар рівником гру
хиповичем, М.І. Барабановим, пи викладачів, Рис. 12. Професори і доценти кафедри технології
С.І. Більчинським і М.Х. Лі- співробітників цукристих речовин - декани факультету технології
хіцьким навчальний посібник і студентів, які цукристих речовин (зліва направо): проф. Ж ура К.Д.
«Расчёт продуктов сахарного рили
проти
(1930-1932 рр. та 1944-1955 рр.), доц. Олянська
производства».
танкові рови в С.П. (1977-1990рр.), доц. Каліненко Л.Г. (1963-1966
У 1965 1971 роках кафедру районі станції рр.), проф. Архипович М.О. (1955-1960рр. та 1974очолював професор К.Д. Жура.
Боярки.
1977рр.), проф. Ліпєц А.А. (1966-1974рр.)

Рис. 13. Професор Олексій
Романович Сапронов
мостіикості продуктів цукрового
виробництва (Л.І. Требін), розро
бленням технології електроіонітного очищення напівпродуктів
(Л.Д. Бобрівник, А.П. Козявкін), розробленням технологіч
ної схеми з одержання глутамінової кислоти (Л.Д. Бобрівник,
Р.Ц. Міщук).
У 1970 році К.Д. Жура захис
тив докторську дисертацію «Ис
следование и совершенствова
ние методов технологии очист
ки диффузионного сока в це
лях повышения качества саха
ра и его выхода из сырья». Цьо
го ж року виходить навчальний
посібник К.Д. Жури, Л.Д. Бобрівника, Г.П. Волошаненко,
Е.О. Гривцевої, Л.Г. Калиненка,
А.А. Ліпєца і I.О. Приходька «За
дачи по технологии производства
сахаристых веществ». 3 1971 по
1976 роках К.Д. Жура працював
професором-консультантом ка
федри.
У 1971-1972 роках кафедру
протягом року очолював доктор
технічних наук О.Р. Сапронов, ві
домий фахівець у галузі цукрово
го виробництва, заслужений діяч
науки і техніки, завідувач кафе
дри технології цукристих речо
вин Московського державно
го університету харчових вироб
ництв. 11ід керівництвом О.Р. Са
пронова спільно із Всесоюзним
науково-дослідним
інститутом
цукрової промисловості розпоча
лись роботи з дослідження нових

способів додаткового очищення
цукрових сиропів.
Професором О.Р. Сапроновим (спільно з Р.А. Колчевою)
було видано унікальну моно
графію «Красящие вещества и
их влияние на качество сахара»
(1975 рік), основні підручники
(1981-1998 роки) для підготов
ки інженерів-технологів цукро
вої промисловості Росії, Украї
ни і всіх країн СНГ: «Сахар» (у
співавторстві з Л.Д. Бобрівником, 1981 рік), «Технология са
харного производства» (1986
рік), «Общая технология сахара
и сахаристых веществ» (у співав
торстві з О.І. Жушманом, В.А. Ло
севою, 1990 рік), «Технология са
харного производства» (1998 рік),
які стали настільними для бага
тьох поколінь працівників цукро
вих заводів, студентів і аспірантів.

Рис. 14. Професор Микола
Олександрович Архипович
Професор М.О. Архипович
(1915-1994 роки). Середню тех
нічну освіту М.О. Архипович
здобув у Смілянському техніку
мі цукрової промисловості (1932
рік), а у 1938 році закінчив з від
знакою Київський технологічний
інститут харчової промисловості.
Одержав кваліфікацію інженератехнолога цукрового виробни
цтва. Працював помічником го
ловного інженера на Лохвицькому та Шполянському цукрових
заводах, викладав у Смілянсько
му технікумі (1940 1941 роки).

Війну М.О. Архипович зу
стрів у червні 1941 року на за
хідному кордоні. Пройшов з бо
ями від Сталінграда до Відня. За
кінчив війну в Австрії майором,
начальником штабу одного з ар
тилерійських полків 3-го Укра
їнського фронту, нагороджений
п’ятьома орденами і багатьма ме
далями.
У вересні 1946 року на запро
шення проректора, професора
Г.М. Знаменського М.О. А рхи
пович прийшов до КТІХП на по
саду асистента кафедри техно
логії цукристих речовин. Відто
ді все його життя було пов’язане
з наукою, викладанням та вихо
ванням студентів і молодих нау
ковців [14].
У 1953 році під керівництвом
члена-кореспондента АН УРСР
П.В. Головіна він захистив дис
ертацію «Поляриметричний та
рефрактометричний методи ана
лізу крохмалепродуктів». У тому
ж році йому присвоїли звання до
цента, а у 1977 році - звання про
фесора кафедри технології цу
кристих речовин.
У 1955-1960 роках М.О. Ар
хипович працював деканом тех
нологічного факультету та дека
ном факультету технології цу
кристих речовин (1974-1977
роки).
Професор М.О. Архипович
очолював кафедру технології
цукристих речовин у 1972-1987
роках. Продовжуючи традиції
попередників - І.А. Кухаренка,
П.В. Головіна та 1-М. Литвака,
він багато зробив для розвитку
наукових досліджень і вдоскона
лення навчального процесу, по
стійно турбувався про оновлен
ня матеріально-технічної бази
кафедри.
Професор М.О. Архипович
був провідним вченим у галузі
цукрового, крохмале-патокового
та глюкозного виробництв. Коло
його наукових інтересів було
дуже широке. М.О. Архипович
був одним із тих. хто започатку
вав наукові дослідження інститу
ту в крохмале-патоковому вироб
ництві, багато років очолював
науково-дослідні роботи в цій га-

ЦУКОР УКРАЇНИ 5 (101) / 2014

С Т О Р ІН К И ІС Т О Р І Ї

17

С Т О Р І Н К И ІС Т О Р І Ї
лузі. Він розробив спо
сіб одержання глюко
зи прямим гідролізом
крохмалевмісної
си
ровини, виконав цикл
досліджень по рафіну
ванню крохмалю, ра
зом з В.В. Петрушевським і М.Я. Топчаком
запропонував ефектив
ні способи безперерв
ної кристалізації глю
кози з використанням
механізму рекристалі
зації. Результати біль
шості цих досліджень знайшли
застосування у виробництві.
Починаючи з 1977 року під
керівництвом М.О. Архиповича виконувались важливі до
слідницькі роботи та техніч
ні розробки (Т.Я. Чернякова,
С.І. Усатюк, Т.В. Гутніченко),
що започаткували створення ві
тчизняних технологій отриман
ня фруктози з дешевої цукровмісної сировини.
Чималий
творчий
доро
бок М.О. Архиповича у га
лузі цукрового виробництва.
М.О. Архипович багато зро
бив для розвитку теорії очи
щення дифузійного соку від нецукрів та теорії І та II сатура
ції, створення технологічної
схеми переробки тростинно
го цукру-сирцю, працював над
розробкою нових апаратів для
інтенсифікації процесу попе
редньої та основної дефекації і
І сатурації, зробив вагомий вне
сок у розробку технологіч
ної схеми очищення з холодногарячою попередньою і осно
вною дефекацією, що знайшла
широке застосування на заводах
України і Білорусі.
Особливо слід відзначити
внесок М.О. Архиповича у роз
виток аналітичної хімії вуглево
дів і, зокрема, у розвиток аналі
тичних методів технологічного
контролю крохмале-патокового
та цукрового виробництв: роз
роблення методу визначення
крохмалю та продуктів його не
повного гідролізу, методів ви
значення амінокислот (змінно
го азоту) у продуктах цукрово

го виробництва, хроматографіч
ного кількісного та якісного ви
значення суміші моно- та диса
харидів та сахарози, оптично ак
тивних речовин. Він розробив та
впровадив у практику поляриме
тричний метод визначення крох
малю у різних видах сировини,
відомий у літературі як метод
М.О. Архіповича.
М.О.
Архипович
вели
ку увагу приділяв розроблен
ню і вдосконаленню навчаль
них планів, програм, методич
них вказівок для підготовки
студентів-цукровиків. М.О. А р
хипович був членом науковотехнічних рад М іністерств ви
щої та середньої спеціальної
освіти УРСР та СРСР, М інхарчопрому України, членом Вче
ної ради інституту та НВО «Ц у
кор», членом Д ерж авної екза
менаційної комісії та Ради ін
ституту по присудженню науко
вих ступенів. На підставі прове
деного ним аналізу забезпечен
ня української цукрової про
мисловості інженерними кадра
ми багато років корегувались
плани набору студентів на пер
ший курс.
М.О. Архипович майже пів
століття віддав роботі у вищій
школі. Свій перший курс із за
гальної технології цукристих ре
човин він почав читати у 1961
році, а потім, починаючи з 1964
року, він протягом 25 років чи
тав студентам спецкурси з тех
нології цукрового та крохмалепатокового виробництв. В остан
ній період своєї педагогічної ді
яльності він почав читати курс
з історії техніки у цукрового ви

робництва.
Особливо
яскраво педагогічний та
лант М.О. А рхиповича
розкривався під час ке
рівництва виробничою
практикою
студентів,
курсовим і дипломним
проектуванням, диплом 
ними роботами студен
тів.
П рофесор М.О. А р
хипович автор 250 на
укових праць, зокрема,
навчального посібника
«Химико-технологический
контроль свеклосахарного про
изводства» та посібника «Расчёт
продуктов
свеклосахарного
производства» (1966 рік), під
ручника «Общ ая технология
сахаристых вещ еств», за яким
навчалось не одне покоління цу
кровиків. Ш ирокого визнання і
застосування в лабораторіях цу
крових заводів мали розроблені
і видані ним «Таблицы для по
ляриметрического анализа про
дуктов сахарного производства»
у двох томах.
Понад 20 винаходів М.О. А р
хиповича були впроваджені у
виробництві, серед них: про
цес одержання глюкози прямим
гідролізом крохмалю на Верх
ньодніпровському
крохмалепатоковому комбінаті (1970 р.),
автоматизована система експресаналізу якості крохмалевмісної
сировини на Чемерському спир-

товому заводі на Чернігівщині
(1979 рік) та інші.
За багаторічну сумлінну пра
цю та заслуги у вихованні сту
дентів та наукових кадрів Мико
лу Олександровича нагородже
но медалями «За доблесну пра
цю», «Ветеран праці» та нагруд
ним знаком «Вища школа СРСР.
За відмінні успіхи у праці».
У 1987-1997 роках кафе
дрою технології цукристих ре
човин завідував професор Лео
нід Павлович Рева. У 1993 році
спеціальність «Технологія цу
кристих речовин» була ліцензо
вана Міністерством освіти Укра
їни за IV рівнем акредитації, з
цього року кафедра розпочала
підготовку фахівців освітньокваліфікаційного рівня бака
лавр, спеціаліст, магістр.
Враховуючи важливе зна
чення мікробіологічних проце
сів у цукровому виробництві у
1993 році кафедра на замовлен
ня галузі розпочала підготовку і
в 1995 році направила в промис
ловість перших фахівців із спе
ціалізації «М ікробіологія вироб
ництв цукристих речовин». У
1997-1999 роках здійснено пер
ші випуски бакалаврів, спеціа
лістів та магістрів.
З 1997 по 2001 роки кафедрою
технології цукристих речовин за
відувала професор Надія Іванівна
Штангесва. Під її керівництвом
була проведена значна робо
та щодо розвитку матеріальнотехнічної бази кафедри: створе
но комп’ютерний центр, оснаще
ний 20 комп’ютерами фірми IBM
з процесором Pentium, лазерним і
струменевими принтерами.
Створен ня комп ’ютерного
Центру дозволило забезпечити на
належному рівні комп’ютерному
підготовку студентів, використо
вувати пакети прикладних про
грам Microsoft Word і Excel для
оброблення розділів дипломних
проектів з науково-дослідної ро
боти.
У 2 0 0 1 2009 роках роботу ка
федри очолив професор Михай
ло Петрович Купчик. На основі
Закону України «Про вищу осві
ту», схваленого Верховною Ра

ля\

Рис. 1 7. Професор Надія

Іванівна Штангесва

і
Рис. 18. Профес ор Михайло
Петрович іКупчик

І

Рис. 20. Професор Олена
В ячеславівна Грабовська

дою України 17 квітня 2002 року,
на кафедрі було розроблено нові
навчальні плани і навчальні про
грами дисциплін. Враховуючи
тенденцію підготовки фахівців
широкого профілю, і те, що Укра
їна знаходиться в самому центрі
Європи і її інтеграцію з країна
ми Західної Європи, при розро
бленні навчальних планів було
використано досвід вітчизняних
та зарубіжних споріднених ви
щих навчальних закладів: Мос
ковського хіміко-технологічного
університету ім. Д.І. М енделєє
ва, Празької хіміко-технологічної
вищої школи. Лодзинського полі
технічного інституту (Польща),
Комп’єнського
технологічного
університету (Франція), Москов
ського державного університету
харчових виробництв.
У 2003 році підготовка фа
хівців освітньо-кваліфікаційного
рівня «Бакалавр», «Спеціаліст»,
«Магістр» зі спеціальності «Тех
нологія цукристих речовин» на
прямку підготовки 0917 «Харчо
ва технологія та інженерія» була
ліцензована Державною Акреди
таційною комісією Міністерства
освіти і науки України. Було за
тверджено ліцензований обсяг
прийому: денна форма навчання
—бакалаврів - 90, спеціалістів 90, магістрів - 20. У 2008 році на
зву кафедри технологія цукрис
тих речовин було змінено на ка
федру технології цукру та поліса
харидів.
У 2009-2012 роках кафедру
очолював професор Володимир
Матвійович Логвін. Під його ке
рівництвом колективом кафе
дри було проведено дуже велику
роботу по підготовці нових на
вчальних планів, робочих про
грам дисциплін і у 2010 році на
кафедрі технології цукру та по
лісахаридів відкрито нову спе
ціальність - «Технології питної
води та водопідготовки харчо
вих виробництв». 15 червня 2 0 11
року назву кафедри технології
цукру та полісахаридів було змі
нено на кафедру технології цукру
і підготовки води.
У грудні 2012 року завідува
чем кафедри «Технології цукру і
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