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Входження національної вищої школи в Європейський простір є складним та багато-
гранним завданням, що потребує формування відповідного інформаційного забезпе-
чення, ресурсної бази у вищому навчальному закладі.

Характерною ознакою сучасного етапу світового суспільного розвитку є перетворення 
науки й освіти на одну з найбільших та найважливіших сфер людської діяльності, яка істотно 
впливає на всі інші складові суспільного життя. Здатність сучасної системи освіти задоволь-
няти потреби суспільства у висококваліфікованих фахівцях визначає темпи і напрями еко-
номічного розвитку країни. 

У будь-якій сучасній державі існує й підтримується система підтвердження наукової та 
педагогічної кваліфікації у вигляді наукових ступенів і вчених звань, яка має своє націо-
нальне підґрунтя й певні особливості. 

Вища освіта Російської імперії бере свій початок зі створення у 1724 р. Академії 
наук та мистецтв, тоді як систему вищої освіти було започатковано 1755 р. створенням 
Московського університету. Потім майже через півстоліття було створено ще три універ-
ситети: у 1803 р. – Дерптський (сьогодні – Тартуський), у 1804 р. – Казанський, у 1805 р. – 
Харківський. У 1819 р. Головний педагогічний інститут було реорганізовано у Санкт-
Петербурзький університет. І нарешті, у 1834 р. замість ліквідованого у 1831 р. Віленського 
університету – засновано Київський університет Св. Володимира. 

Українські вищі навчальні заклади почали засновуватися наприкінці XVI ст. (Острозька 
академія 1576 р., Києво-Могилянська колегія (академія) 1615–1632 рр., пізніше – Львівський 
університет 1661 р.), спочатку запрошуючи викладачів зі ступенями від Патріарха 
Константинопольського, з Ватикану, або віддаючи перевагу власним випускникам, які 
одержали науковий ступінь за кордоном.

Отже, за досить короткий історичний період було сформовано систему вищої освіти, 
яка потребувала не лише забезпечення кваліфікованими науковими кадрами, а й ство-
рення умов для їх підготовки та атестації. При цьому в Росії не було системи надання науко-
вих ступенів, достатньої наукової бази для підготовки дисертацій, вчених, здатних керувати 
дослідженнями майбутніх магістрів і докторів. Саме тому деякі студенти їхали за кордон, 
аби завершити свою освіту та одержати науковий ступінь. 

З початку XVIII ст. до 1764 р. такі відрядження до провідних університетів і академій Західної 
Європи були єдиною формою підготовки науково-педагогічних кадрів. Основними цілями 
наукових відряджень було отримання якісної професійної освіти, а також виконання та 
захист дисертацій, присудження наукового ступеня. 

Вперше право надавати здобувачам наукових ступенів у галузі медицини за імпера-
торським указом мала Медична колегія в 1754 р. Проте перший російський доктор меди-
цини, який отримав цей науковий ступінь у Росії, з’явився лише в 1794 р. 

В університетах Європи, які одночасно були навчальними та науковими центрами, 
в XVIII ст. склалася система наукових ступенів бакалавра, магістра та доктора. Ці сту-
пені відповідали трьом категоріям викладацьких посад. Ступінь бакалавра зазвичай мали 
репетитори та вчителі нижчих або підготовчих класів університетів, магістра – викладачі 
університетів, доктора – професори університету й особи, які очолювали університетські 
кафедри.

У Росії підготовка наукових кадрів також велася в університетах. Однак в європейсь-
ких країнах університети виникали, як правило, під егідою церкви, незалежно від світської 
влади, тоді як у Росії було утворено державні установи, які іменувалися «імператорськими». 
Таким чином, атестація науково-педагогічних кадрів у Росії зароджувалася та розвивалася 
як державна система.

На початку ХIХ ст., 12 вересня 1803 р. було прийнято Статут Імператорського Дерптського 
(сьогодні – Тартуського) університету, яким передбачалася можливість присвоєння двох 
вчених ступенів – доктора і магістра. При цьому встановлювався поділ викладання всіх наук 
на чотири факультети (відділення), прийнятий в європейських університетах – богословсь-
кий, юридичний, медичний і філософський, що може розглядатися як прообраз номен-
клатури спеціальностей.

Філософське відділення через значну різницю предметів наук поділялося на чотири 
особливих класи: філософських і математичних наук; природничих наук; філолого-істо-
ричних; технолого-економічних. 
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Цікаво, що вже в 1803 р. Статут також визначав, що звання доктора не повинно надава-
тися за: «a) За переклади... c) За твір, який без особливої праці вибраний з інших книг віт-
чизняних, або іноземних». У цьому Статуті вперше з’явилася фундаментальна правова 
норма про обов’язковість послідовного присудження вчених ступенів: «Докторський ступінь 
можуть одержати в університеті виключно особи, які мають ступінь магістра». 

Порушення в 1816 р. цього законодавчого припису його юридичним факультетом кош-
тувало Дерптському університету великих неприємностей. Суть полягала у виявленні фак-
тів торгівлі вченими ступенями, що одержали назву «дерптської афери», коли ступені 
докторів правознавства було присвоєно кравцю Вальтеру та фабриканту Веберу, мина-
ючи, всупереч статуту, захист магістерської роботи. Через рік імператорським указом сту-
пені було відібрано, а на факультеті проведено всебічне розслідування. Ця афера мала 
наслідки для всіх університетів, які до тієї пори керувалися власними правилами присуд-
ження ступенів, і стала приводом до реформи усталеної системи наукової атестації. 

20 січня 1819 р. було прийнято єдине для всіх університетів Російської імперії «Положення 
про присудження наукових ступенів». Це положення визначало науки, за якими могли при-
своюватися наукові ступені, і встановлювало єдиний для країни порядок їх отримання. 

Нову редакцію цього найважливішого документа було ухвалено через чверть століття – 6 
квітня 1844 р. Радами Санкт-Петербурзького, Московського, Харківського, Казанського та 
Київського Св. Володимира університетів надавалося право удостоювати наукових ступе-
нів вчених на філософському, юридичному та медичному факультетах. На філософсь-
кому та юридичному факультетах присуджувалися вчені ступені кандидата, магістра і 
доктора. 

Наприклад, відповідно до цього Положення на фізико-математичному відділенні філо-
софського факультету ступінь доктора присуджувалася за трьома розрядами: матема-
тики та астрономії, фізики та хімії, природничих наук; ступінь магістра з дев’яти розрядів: 
математики, астрономії, фізики, хімії, мінералогії, ботаніки, зоології, технології, сільського 
господарства і лісівництва. На юридичному факультеті ступінь доктора надавалася за 
двома розрядами: юридичними і політичними науками, а магістра – за чотирма: цивіль-
ного, кримінального, державного і загального права.

Львівський Йосифінський університет протягом 150 років присуджував вчені ступені 
ліцензіатів та докторів наук. Для здобуття вченого звання доцента потрібна було мати вче-
ний ступінь доктора, пройти триетапну процедуру хабілітації та відповідне затвердження 
міністром освіти у Відні. Кількість професорів завжди збігалася з кількістю кафедр, тобто 
посада завідувача кафедри завжди відповідала вченому званню професора та науко-
вому ступеню доктора. Такі самі механізми діяли й у Чернівецькому університеті Франца 
Йосифа, створеному у 1875 р.

Складності підготовки та захисту докторських дисертацій призвели до того, що більшість 
професорів університетів Росії на зламі XIX–XX ст. мали тільки магістерський ступінь. 

Це змусило Міністерство освіти Росії шукати шляхи полегшення здобувачам подо-
лання цього бар’єру. Одним із таких шляхів стало збільшення «розрядів наук», за якими 
присуджувалися наукові ступені. Кількість «розрядів наук» постійно зростала, оскільки була 
прив’язана до кількості кафедр в університетах, і назва кафедр здебільшого визначала 
назву «розряду наук». За «Положенням» 1819 і 1837 рр. їх було 14, а за «Положенням» 1844 
і 1864 рр. – відповідно 22 і 39.

Так, згідно з Положенням про випробування на наукові ступені (1864 р.) університети 
мали право присуджувати наукові ступені за 39 розрядами наук, з них на історико-філо-
логічному факультеті – 10, на фізико-математичному – 11, на юридичному – 7; на факуль-
теті східних мов – 11. Цим Положенням вперше не передбачався поділ розрядів наук на 
ступінь магістра і ступінь доктора.

У цьому Положенні (1864 р.) вперше пояснено термін «розряд науки». Відповідно до ст. 
20 сукупність головних і допоміжних предметів у межах факультету становить сутність тер-
міна «розряд науки». Таким чином, розряд науки визначав наукову спеціальність, яка, як 
раніше було встановлено іншими вченими, відповідала назві відповідної університетської 
кафедри. 

При цьому в деяких університетах Росії і прирівняних до них навчальних академіях, таких, 
як Петровська землеробська і лісова академія, в період з 1873 по 1894 рік, присвоюва-
лися наукові ступені з прикладних наук. З огляду на це слід зазначити, що перетворення 
цієї академії на Московський сільськогосподарський інститут скасувало раніше прийняте 
рішення про дозвіл присуджувати в цьому навчальному закладі наукові ступені. Це викли-
кало цілу дискусію в суспільстві навколо проблеми, за які заслуги слід надавати наукові 
ступені: за внесок «у теоретичні розробки» або ж «у прикладну науку». Московський сіль-
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ськогосподарський інститут таке право так і не отримав до 1917 р., хоча протягом бага-
тьох років у Державну Думу Росії вносили відповідні законопроекти, що мали значну кіль-
кість прибічників. 

Термін «технології» входив до складу найменування такого розряду на ступінь магіс-
тра, як «Технології, сільське господарство і лісівництво» (1837 р.). У подальшому він відокре-
мився і з назвою розряду наук «Технології» (1844, 1864, 1866 рр.) діяв до 1918 р.

У цілому в період з 1815 по 1917 рік загальна кількість розрядів наук, за якими можна 
було присуджувати ступінь магістра в університетах Російської імперії становила 140: істо-
рико-філологічні – 45, східної філології – 27, фізико-математичні – 33, юридичні – 35. Дещо 
більшою була кількість розрядів наук на ступінь доктора – 166: історико-філологічні – 49, 
східної філології – 34, фізико-математичні – 39, юридичні – 31 і медичні – 13.

 Отже, й тоді були спроби виокремити різні групи наук: «головні» і «другорядні», хоча 
більш практична значущість прикладних наук для народного господарства та науково-тех-
нічного прогресу в його різних галузях не викликала сумнівів. А звідси снобізм і консер-
ватизм поглядів професури класичних університетів стосовно «другорядних», особливо 
периферійних навчальних закладів. На жаль, цей погляд не викорінено і сьогодні в науко-
вому середовищі. 

Незважаючи на всі труднощі й перешкоди в атестації, погане матеріальне становище 
більшості викладачів, прийнята в Росії система атестації наукових і науково-педагогічних 
кадрів вищої кваліфікації прискорила формування висококваліфікованих викладацьких 
колективів університетів.

Так, загальна кількість осіб, затверджених у наукових ступенях і в званні дійсного сту-
дента в університетах Російської імперії, становила 41566 (табл.1).

Практично відразу після Жовтневої революції 1917 р. з метою докорінної зміни існуючої 
в імператорській Росії системи атестації наукових працівників Декретом Ради Народних 
Комісарів (РНК) «Про деякі зміни в складі і устрої державних вчених та вищих навчальних 
закладів Російської Республіки» від 1 жовтня 1918 р. наукові ступені доктора, магістра, 
ад’юнкта і всі пов’язані з цим права та переваги було скасовано. Тим самим було ліквідо-
вано кастовість, що панувала у вищій школі, та корпоративність професорсько-виклада-
цького складу, для того, щоб відкрити шлях новим кадрам – носіям нового світогляду. 

Таблиця 1. Кількість осіб, затверджених у наукових ступенях в університетах Російскої 
імперії

Університет
Кількість осіб, затверджених у наукових ступенях

доктор наук магістр кандидат 
наук

дійсний 
студент усього

Петербурзький 336 614 5888 2459 9297
Московський 991 469 3602 3102 8164
Дерптський (Юр’євський) 1711 250 2893 3198 8052
Варшавський 96 43 1231 2317 3687
Харківський 289 157 1705 1433 3584
Київський 242 188 1359 1672 3461
Казанський 275 136 1021 1311 2743
Новоросійський 106 78 754 1091 2029
Томський 40 4 46 267 357
Віленський 7 34 90 68 199
Саратовський 3 - - - 3

Разом з тим, скасування дореволюційних наукових титулів й пов’язаних з ними прав та 
пільг, і введення нових звань професорів та викладачів із заміщенням посад за конкурсом 
стосувалося тільки Росії. Між тим, українські вищі навчальні заклади позбулися академіч-
ної автономії та інших основних привілеїв вікової університетської системи і лише за своєю 
структурою (ректорат, факультети, кафедри) нагадували європейські університети.

Подальший розвиток країни, різке зростання потреб науки і промисловості, які активно 
розвивалися, в кваліфікованих кадрах призвели до відродження системи підготовки науко-
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вих і науково-педагогічних кадрів на новій основі. Першим кроком на цьому шляху стали 
реформи вищої школи: вперше двері вищих навчальних закладів було відкрито для тру-
дящих та їхніх дітей, освіта стала безкоштовною, було скасовано вступні іспити, а також 
дипломи й атестати, необхідні для зарахування до вищих навчальних закладів (вимагалися 
лише посвідчення особи та довідка про досягнення 16-річного віку). 

Захист дисертацій на здобуття наукових ступенів кандидата наук і доктора наук у СРСР 
було відроджено в 30-ті роки минулого століття з прийняттям Постанови Ради Народних 
Комісарів СРСР №79 від 13 січня 1934 р. «Про наукові ступені і звання», згідно з якою було 
введено наукові ступені кандидата і доктора наук як спосіб встановлення кваліфікації нау-
кових працівників у певній галузі науки. Ступеня магістра наук не стало. Його було віднов-
лено в Україні тільки в 1991 р. з прийняттям закону «Про освіту». Цей ступінь є не науковим, а 
академічним, оскільки відображає, насамперед, освітній рівень випускника вищої школи 
і свідчить про наявність його умінь та навичок, притаманних науковцю-початківцю.

У початковий період свого існування наукові ступені за результатами захисту дисерта-
цій присуджувалися в СРСР кваліфікаційними комісіями, організованими при наркома-
тах, АН СРСР та республіканських академіях. Згідно з Інструкцією «Про порядок застосу-
вання Постанови РНК СРСР від 13 січня 1934 р. «Про наукові ступені і звання» , затвердженої 
РНК СРСР 10 червня 1934 р., надання наукових ступенів з технічних наук затверджувалося 
вищою атестаційною комісією Всесоюзного комітету з питань вищої технічної школи при 
ЦВК СРСР, президіями Академії наук СРСР і академій наук союзних республік, а також 
кваліфікаційними комісіями наркоматів СРСР за галузями знань, які входять у коло їх 
відання. У цьому документі галузі наук представлені узагальнено, дрібніші спеціальності 
до уваги не бралися.

З цього моменту в СРСР почала формуватися і функціонувати система присудження 
наукових ступенів і звань, що грунтується на жорсткій централізації управління нею.

Також було затверджено список вищих навчальних закладів та науково-дослідних інс-
титутів, яким надавалося право прийому докторських і кандидатських дисертацій та пред-
ставлення до наукового ступеня доктора наук, а Всесоюзним комітетом у справах вищої 
школи при РНК СРСР затверджено перелік дисциплін, з яких надавалося право присуджу-
вати наукові ступені доктора і кандидата наук. Так, Київському хіміко-технологічному інс-
титуту харчової промисловості ім. А. І. Мікояна було надано право присуджувати наукові 
ступені доктора і кандидата технічних наук з таких дисциплін, як технологія вуглеводів, тех-
нологія харчових продуктів, машини, апарати і установки харчового виробництва.

Через декілька років Постановою РНК СРСР № 464 від 20 березня 1937 р. «Про наукові сту-
пені і звання» перелік галузей наук, за якими могли присуджуватися наукові ступені, було 
розширено до 18, а право затвердження докторських дисертацій передано Вищій атес-
таційній комісії Всесоюзного Комітету у справах вищої школи при РНК СРСР. Хоча кількість 
галузей тепер збільшилася вдвічі, для багатьох наукових галузей знайти єдине місце, яке б 
усіх влаштовувало, виявилося надзвичайно складно, тому у Всесоюзний комітет у справах 
вищої школи при РНК CРСР з регіонів постійно надходили пропозиції шодо внесення до 
Номенклатури нових класів наук, нових спеціальностей.

Разом з тим зазначена Постанова РНК СРСР заклала основи для подальшої диверси-
фікації номенклатури спеціальностей наукових і науково-педагогічних працівників кожної 
з галузей наук, еволюція яких відбувалася протягом всієї історії функціонування системи 
атестації кадрів у СРСР.

Крім того, Постановою РНК СРСР № 464 від 20 березня 1937 р. було затверджено онов-
лений список вищих навчальних закладів і науково-дослідних інститутів, яким надавалося 
право прийому докторських і кандидатських дисертацій та представлення до наукового 
ступеня доктора наук. Усього в цьому списку було представлено 45 організацій СРСР, 
у тому числі чотири розташовано у Києві – Київський державний університет, Київський 
медичний інститут, Київський індустріальний інститут і Київський хіміко-технологічний інсти-
тут харчової промисловості ім. А. І. Мікояна. Останній був єдиною організацією Наркомату 
харчової промисловості СРСР, якій було надано таке право.

Через рік зазначений список вищих навчальних закладів та науково-дослідних інсти-
тутів рішенням уряду СРСР було розширено, а Всесоюзним комітетом у справах вищої 
школи затверджено перелік дисциплін, за якими надавалося право присуджувати нау-
кові ступені доктора і кандидата наук. Так, Київському хіміко-технологічному інституту хар-
чової промисловості ім. А. І. Мікояна додатково було надано право присуджувати нау-
кові ступені доктора і кандидата технічних наук з таких дисциплін, як теплотехніка і технічна 
мікробіологія. 

Обмежена кількість навчальних закладів, що мали право на проведення захистів 
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дисертацій та умови для підготовки докторів і кандидатів наук значною мірою стримувала 
подальше якісне та кількісне зростання професорсько-викладацького складу навчальних 
закладів України. Так, із загальної кількості вищих навчальних закладів, які мали право на 
захист кандидатських і докторських дисертацій, у Росії розміщувалося 74%, а в Україні – 
лише 9,4%. 

У важкі повоєнні роки основною формою підготовки науково-педагогічних кадрів для 
вищої школи залишався захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата або 
доктора наук, найчастіше підготовлених в аспірантурі чи докторантурі. Цю систему було 
започатковано ще у 1939 р., при цьому такими, що закінчили аспірантуру, вважалися 
лише особи, які захистили дисертацію. За роки війни через мобілізацію, евакуацію та при-
пинення діяльності навчальних закладів та науково-дослідних установ на окупованих тери-
торіях кількість аспірантів СРСР скоротилася майже в 5 разів. У 1943 р. їх нараховувалося 
лише 3,6 тис. , що становило 21,3% від кількості довоєнного 1940/1941 навчального року. 

Уже з осені 1944 р. підготовку аспірантів відновили 55 кафедр вищих навчальних закладів 
України, в тому числі й Київського хіміко-технологічного інституту харчової промисловості 
ім. А. І. Мікояна. У структурі підготовки фахівців переважали гуманітарні науки, з наголо-
сом на загальносоюзну проблематику. Значно менше в системі аспірантури були пред-
ставлені технічні напрямки. В цілому вжиті заходи з відродження та нормалізації діяль-
ності вищих навчальних закладів дали змогу до 1945 р. відновити 50,3% довоєнної кількості 
аспірантів.

У середині 1950-х років у СРСР почався період серйозного реформування всіх сфер 
науки, у тому числі в системі підготовки висококваліфікованих кадрів. Початок цим змінам 
поклала постанова ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР від 20 серпня 1956 р., на виконання якої в 
номенклатуру наукових спеціальностей було внесено глобальні зміни. Так, усі галузі науки 
було серйозно деталізовано введенням великої кількості конкретних спеціальностей. 

Першим радянським документом, яким вводилася спеціальна і докладна регламента-
ція питань номенклатури спеціальностей наукових працівників у галузі технічних наук, був 
наказ Міністра вищої освіти СРСР № 1332 від 19 грудня 1957 р. «Про затвердження номен-
клатури спеціальностей аспірантської підготовки у вищих навчальних закладах і науково-
дослідних інститутах СРСР і переліку спеціальних предметів кандидатських іспитів». 

Ця номенклатура містила низку принципових нововведень. Зокрема, вперше було вве-
дено 18 спеціальностей у сфері технології харчових виробництв.

Це сприяло збільшенню кількості наукових спеціальностей і, отже, спеціалізованих вче-
них рад у Київському технологічному інституті харчової промисловості, що зумовило збіль-
шення кількості захищених в інституті дисертацій.

У новітній історії України (після 1992 р.) перелік спеціальностей наукових працівників 
коригувався 41 раз: зміни вносилися Головною Радою Вищої атестаційної комісії України 
1993 р. 1 раз, 1994 р. – 6, 1995 р. – 8, 1996 р. – 1; Вищою атестаційною комісією України 
1997 р. – 1 раз, 1998 р. – 1, 1999 р. – 3, 2000 р. – 2, 2001 р. – 2, 2002 р. – 1, 2003 р. -2, 2004 р. – 2, 
2006 р. – 4, 2007 р. – 3, 2009 р. – 1, 2010 р. – 1; Міністерством освіти і науки, молоді та спорту 
України по 1 разу 2011 і 2012 рр.

Зміни у переліку наукових спеціальностей, а також розширення переліку напрямів під-
готовки фахівців у Національному університеті харчових технологій, збільшення обсягів 
наукових досліджень призводили до переформатування та збільшення кількості спеціалі-
зованих вчених рад. Станом на 2014 р. у Національному університеті харчових технологій 
працює сім спеціалізованих вчених рад:

1. Спеціалізована вчена рада Д 26.058.01
має право прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття науко-

вого ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
08.00.04 – економіка і управління підприємствами (за видами економічної діяльності). 
2. Спеціалізована вчена рада Д 26.058.02
має право прийняття до розгляду та проведення захистів на здобуття наукового ступеня 

доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю:
05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних 

виробництв.
3. Спеціалізована вчена рада Д 26.058.03
має право прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття науко-

вого ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
03.00.20 – біотехнологія;
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05.18.04 – технологія м’ясних, молочних продуктів і продуктів з гідробіонтів.
4. Спеціалізована вчена рада Д 26.058.04
має право прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття науко-

вого ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальністю:
05.18.05 – технологія цукристих речовин та продуктів бродіння.
5. Спеціалізована вчена рада К 26.058.05
має право прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття науко-

вого ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями:
05.13.07 – автоматизація процесів керування;
05.14.06 – технічна теплофізика та промислова теплоенергетика;
05.13.06 – інформаційні технології.
6. Спеціалізована вчена рада Д 26.058.06
має право прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття науко-

вого ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
05.18.01 – технологія хлібопекарських продуктів, кондитерських виробів та харчових 

концентратів;
05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і 

луб’яних культур.
7.Спеціалізована вчена рада Д 26.058.07
має право прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття науко-

вого ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями:
05.18.06 – технологія жирів, ефірних олій і парфумерно-косметичних продуктів;
05.18.13 – технологія консервованих і охолоджених харчових продуктів.
Освіта – це стратегічний ресурс соціально-економічного розвитку суспільства, зміц-

нення авторитету та конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. Від якості 
розбудови її системи залежить інтенсивність інтелектуального потенціалу людства. У 
сучасних умовах формування наукової спадщини стає основою розвитку вищої освіти 
України.
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Справжня і законна мета всіх наук полягає у тому,
щоб наділяти життя людське новими винаходами і 

багатством
Френсіс Бекон

1934 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
1. Головин П. В. Химическая технология свеклосахарного производс-

тва : дис. … д-ра техн. наук / Головин Павел Васильевич. – Москва, 1934. – 
319 с.
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1935 
Роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук
2. Знаменский Г. М. Исследование вязкости сиропов и паток : дис. … 

канд. техн. наук / Знаменский Глеб Михайлович ; Киевский химико-техно-
логический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 
1935.

3. Литвак И. М. Методы количественного определения пектино-
вых веществ в свеклосахарном производстве : дис. … канд. техн. наук / 
Литвак Израиль Моисеевич ; Киевский химико-технологический институт 
пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1935.
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1936 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
4. Гейштовт М. А. Принципы конструирования современной 

специальн ой аппаратуры свекло-сахарных заводов : дис. … д-ра техн. наук / 
М. А. Гейштовт ; Киевский химико-технологический институт пищевой 
промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1936. 

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

5. Станиславская Б. М. Влияния летучих жирных кислот на процесс 
брожения паточных заторов : дис. … канд. техн. наук / Б. М. Станиславская ; 
Киевский химико-технологический институт пищевой промышленности 
им. А. И. Микояна. – Киев, 1936.

6. Фельдшон З. Д. Теоретические основы резания свеклы и исследо-
вание работы свеклорезок на сахарных заводах : дис. … канд. техн. наук / 
З. Д. Фельдшон ; Киевский химико-технологический институт пищевой 
промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1936.
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19
37

1937 
Роботи на здобуття наукового

ступеня кандидата наук
7. Бузыкин Н. А. Теория и расчет фильтров для сахарной промыш-

ленности : дис. … канд. техн. наук / Бузыкин Николай Александрович ; 
Киевский химико-технологический институт пищевой промышленности 
им. А. И. Микояна. – Киев, 1937.
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1939

1939 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
8. Знаменский Г. М. Теория центрифугирования утфелей : дис. … д-ра 

техн. наук / Знаменский Глеб Михайлович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1939. – 387 с. 

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

9. Попов В. Д. Исследование коэффициента теплоотдачи для сахарных 
растворов : дис. … канд. техн. наук / Попов Владимир Дмитриевич ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – 
Киев, 1939. – 217 с.
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19
40

1940
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
10. Кондак М. А. Повышение производительности малометражных паро-

вых котлов : дис. ... д-ра техн. наук / Кондак Михаил Адрианович ; Киевский 
индустриальный институт. – Киев, 1940.

11. Стабников В. Н. Механизм процесса ректификации и нормы проек-
тирования ректификационных колонн : дис. ... д-ра техн. наук / Стабников 
Всеволод Николаевич ; Воронежский химико-технологический институт. – 
Воронеж, 1940. – 323 с.
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1944
1944
Роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук
12. Розенбаум Т. Я. Возобновляемые виды энергии как основной источ-

ник энергоснабжения консервного завода малой мощности : дис. ... канд. 
техн. наук / Т. Я. Розенбаум ; Одесский технологический институт консерв-
ной промышленности. – Одесса, 1944 – 1945. – 164 с.
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19
45

1945
Роботи на здобуття наукового

 ступеня кандидата наук
13. Ушацкая Т. А. Действие ультразвука на физико-химические свойс-

тва диффузионного сока : дис. ... канд. техн. наук / Т. А. Ушацкая ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – 
Киев, 1945. – 126 с.
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1946
1946
Роботи на здобуття наукового

 ступеня кандидата наук
14. Гирда А. Д. Очистка, хранение и переработка сахарной свеклы 

без обрезки головок : дис. ... канд. техн. наук / А. Д. Гирда. – Киев, 
1946. – 131 с.

15. Ройтер И. М. Исследование работы вертикального кожухотрубного 
дефлегматора : дис. ... канд. техн. наук / Ройтер Исаак Менашевич ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – 
Киев, 1946. – 143 с.
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19
47

1947 
Роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук
16. Боневой Л. А. Утилизация томатных отходов после протирки и фини-

шера : дис. ... канд. техн. наук / Л. А. Боневой ; Одесский технологический 
институт консервной промышленности. – Одесса, 1947. – 146 с.

17. Бранделис М. Н. Прогрессивная предварительная дефекация и ее 
оборудование : дис. ... канд. техн. наук / М. Н. Бранделис. – 1947. – 161 с.

18. Дикий Б. Ф. Фотометрический метод как основа автоматизации 
инспек ционных процессов в консервной промышленности : дис. ... канд. 
техн. наук / Б. Ф. Дикий ; Одесский технологический институт консервной 
промышленности. – Одесса, 1947. – 84 с.

19. Зозулевич Б. В. Исследование факторов, облегчающих выделе-
ние сока из плохо прессующих плодов и разработка метода производс-
тва натурального абрикосового сока : дис. ... канд. техн. наук / Зозулевич 
Борис Владимирович ; Одесский технологический институт консервной 
промышленности. – Одесса, 1947. – 192 с. 

20. Краснокутский Б. И. Замораживание, как один из способов 
хранения свеклы и удлинения производства : дис. ... канд. техн. наук / 
Б. И. Краснокутский ; Центральный научно-исследовательский институт 
сахарной промышленности. – Киев, 1947. – 228 с.

21. Левин М. С. Исследование биохимических процессов в производ-
стве мальтозных продуктов с применением плесневой амилазы : дис. ... канд. 
техн. наук / М. С. Левин ; Украинский научно-исследовательский институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1947. – 206 с.

22. Нахманович Б. М. Методы определения доброкачественности 
сахарной свеклы : дис. ... канд. техн. наук / Б. М. Нахманович ; Центральный 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1947. – 145 с. 

23. Ошмян Г. Л. К вопросу о получении абсолютного спирта азеотроп-
ным методом : дис. ... канд. техн. наук / Г. Л. Ошмян ; Всесоюзный научно-
исследовательский институт спиртовой промышленности. – Москва, 1947. – 
150 с.

24. Рогулин В. Ф. Исследование закономерностей пластической деформа-
ции при резании металлов : дис. ... канд. техн. наук / В. Ф. Рогулин ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – 
Киев, 1947. – 205 с.

25. Цвилинг А. Я. Глюкозиды кавказских цитрусовых и их значение 
при переработке плодов : дис. ... канд. техн. наук / А. Я. Цвилинг. – Одесса, 
1947. – 96 с.
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1948 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
26. Савинов Б. Г. Каротин (провитамин А) и разработка промышленных 

методов получения его препаратов : дис. ... д-ра техн. наук / Б. Г. Савинов ; 
Институт органической химии. – Киев, 1948. – 394 с. 

27. Фремель В. Б. Исследование потерь крахмала в спиртовом произ-
водстве и методов их коренного снижения : дис. ... д-pа техн. наук / 
Фремель Валериан Борисович. – Москва, 1948. – 478 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

28. Зак М. А. Методика и техника планирования крахмалопаточного 
производства : дис. ... канд. техн. наук / М. А. Зак ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1948. – 
97 с. 

29. Коган Е. О. Модернизация фильтрпрессной установки сахар-
ного завода : дис. ... канд. техн. наук / Е. О. Коган ; Киевский технологи-
ческий инстит ут пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 
1948. – 184 с.

30. Мельцер И. А. Исследование динамики накопления дрожжевой 
массы : дис. ... канд. техн. наук / И. А. Мельцер ; Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт пивоваренной промышленности. – Москва, 1948. – 
156 с.

31. Раев З. А. Сульфитация зерна и зеленого солода в спиртовом произ-
водстве : дис. ... канд. техн. наук / Раев Зиновий Александрович ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт спиртовой промышленности. – Киев, 
1948. – 123 с.

32. Сабурдо Г. А. Применение центробежных методов при меха-
нической очистке сатурационных соков : дис. ... канд. техн. наук /                        
Г. А. Сабурдо ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности им. А. И. Микояна. – Киев, 1948. – 260 с.

33. Сеффер В. Г. Исследование механизма вибрационной сушиль-
ной камеры : дис. ... канд. техн. наук / В. Г. Сеффер ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 
1948. – 149 с. 

34. Смульская О. П. Биологический метод сохранения малоспиртуоз-
ного яблочного сока : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.09 / О. П. Смульская ; 
Одесский технологический институт консервной промышленности. – 
Одесса, 1948. – 165 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

35. Тобилевич Н. Ю. Исследование теплоотдачи при кипении в тру-
бах воды и водных растворов сахара и поваренной соли : дис. ... канд. техн. 
наук / Тобилевич Назар Юрьевич ; Центральный научно-исследовательский 
институт сахарной промышленности. – Киев, 1948. – 185 с.

36. Фельдман А. Л. О биохимических основах производства цитрусо-
вых соков. Исследование биохимических факторов, влияющих на горечь 
мандарино вого сока : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / А. Л. Фельдман ; 
Одесский технологический институт консервной промышленности. – 
Одесса, 1948. – 153 с.

37. Шлипченко З. С. Исследования в области фильтрации сатурацион-
ных соков и применение для их фильтрования ротационного сгустителя нового 
типа : дис. ... канд. техн. наук / Шлипченко Зиновий Семенович ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – 
Киев, 1948. – 212 с.
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1949
1949
Роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук
38. Герасименко О. А. Вивчення швидкості кристалізації цукрози в при-

сутності пектинових речовин і продуктів їх розкладу : дис. ... канд. техн. 
наук / Герасименко Олексій Антонович ; Інститут органічної хімiї. – Київ, 
1949. – 192 с.

39. Жеребкин Г. П. Основные источники повышения производитель-
ности труда в тракторной промышленности СССР : дис. … канд. экон. наук / 
Жеребкин Георгий Петрович ; Институт экономики. – Киев, 1949. – 151 с.

40. Рабинер Н. Я. Исследование центробежного испарителя для полу-
чения томат-пасты повышенной концентрации : дис. ... канд. техн. наук / 
Н. Я. Рабинер ; Одесский технологический институт консервной промыш-
ленности. – Одесса, 1949. – 120 с.

41. Сендерова Т. М. Циркуляционная обжарочная печь со струйным при-
нудительным движением масла : дис. ... канд. техн. наук / Т. М. Сендерова ; 
Одесский технологический институт консервной промышленности. – 
Одесса, 1949. – 156 с.

42. Чичкевич П. Н. Исследование энергобалласта фильтрующей центри-
фуги периодического действия : дис. ... канд. техн. наук / П. Н. Чичкевич ; 
Киевский технологический институт силикатов. – Киев, 1949. – 200 с.
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50

1950
Роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук
43. Резников С. Я. К вопросу о ликвидации при социализме отста-

вания сельского хозяйства от промышленности : дис. ... канд. экон. наук / 
С. Я. Резников ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности им. А. И. Микояна. – Киев, 1950. – 218 с.

44. Маликов А. Д. Динамические струйные насосы. Теория, расчет и 
опыт исследования : дис. ... канд. техн. наук / А. Д. Маликов ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – 
Киев, 1950. – 226 с.

45. Рудоминский Э. В. Исследование устойчивости стержневых 
наборов с учетом закручивания стержней : дис. ... канд. техн. наук / 
Э. В. Рудоминский ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1950. – 174 с.
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1951
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
46. Климко Н. Г. Аграрные преобразования в народно-демократической 

Польше. В 2 ч. : дис. ... д-ра экон. наук / Климко Никифор Григорьевич. – 
1951. – 627 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

47. Зазирная М. В. Исследование процесса осветления кормовой 
патоки в дрожжевом производстве : дис. ... канд. техн. наук / Зазирная 
Муза Васильевна ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1951. – 140 с. 

48. Корчинский А. И. История возникновения свеклосахарной промыш-
ленности и первоначальное развитие её техники в дореформенный период : 
дис. ... канд. техн. наук / Корчинский Анатолий Иосифович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – 
Киев, 1951. – 253 с.
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1952
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
49. Попов В. Д. Исследование теплообмена в утфельных вакуум-аппара-

тах : дис. ... д-ра техн. наук / Попов Владимир Дмитриевич ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 
1952. – 382 с. 

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

50. Архипович Н. А. Поляриметрический и рефрактометричес-
кий методы анализа крахмалопродуктов : дис. ... канд. техн. наук / 
Архипович Николай Александрович ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1952. – 344 с.

51. Барабанов М. И. Красящие вещества продуктов сахарного 
производств а (их выделение, исследование физико-химических свойств и 
адсорбируемости) : дис. ... канд. техн. наук / Барабанов Михаил Иванович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности 
им. А. И. Микояна. – Киев, 1952. – 195 с.

52. Бортновский К. А. Исследование цикла работы центрифуг для сахар-
ных утфелей с электроприводом, снабженных центробежной муфтой : дис. ... 
канд. техн. наук / К. А. Бортновский ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1952. – 353 с.

53. Демчук Г. С. Исследование температурной депрессии при 
варке сахарных сиропов и утфелей : дис. ... канд. техн. наук / Демчук 
Георгий Степанович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1952. – 192 с.

54. Маликов А. Д. Вакуум-аппарат для сахаро-рафинадных заводов, его 
расчет и испытание : дис. ... канд. техн. наук / А. Д. Маликов ; Главное управ-
ление пищевого машиностроения МП СССР. – Москва, 1952. – 181 с.

55. Стадник А. Н. Руководство КП Украины профсоюзными организа-
циями в борьбе за выполнение четвертого (первого послевоенного) пятилет-
него плана в области промышленности (1946–1950 гг.) : дис. ... канд. истор. 
наук / А. Н. Стадник ; Киевский государственный университет. Институт 
повышения квалификации преподавателей марксизма-ленинизма. – Киев, 
1952. – 176 с.
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1953 
Роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук
56. Бойченко Н. Г. Исследование фильтрационных свойств затор-

ной массы в пивоваренном производстве : дис. ... канд. техн. наук / 
Бойченко Николай Гаврилович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1953. – 200 с.

57. Буренков Н. А. Исследование процессов фильтрации и экстракции 
при вибрировании : дис. ... канд. техн. наук / Буренков Николай Афанасьевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности 
им. А. И. Микояна. – Киев, 1953. – 214 с.

58. Гирко И. П. Исследование очистки сока II сатурации ионообмен-
никами по схеме катионит-анионит-катионит : дис. ... канд. техн. наук / 
И. П. Гирко ; Институт органической химии. – Киев, 1953. – 159 с.

59. Гривцева Э. А. Ионообменная очистка глюкозных сиропов и влия-
ние ее на выход, качество и скорость кристаллизации гидратной глюкозы : 
дис. ... канд. техн. наук / Гривцева Эмилия Александровна ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 
1953. – 217 с.

60. Егоров А. С. Исследование и усовершенствование контроля кислот-
ности промежуточных продуктов спиртового производства : дис. ... канд. 
техн. наук / А. С. Егоров ; Киевский филиал Всесоюзного научно-исследова-
тельского института спиртовой промышленности. – Киев, 1953. – 251 с.

61. Кирова К. А. Характеристика некоторых производственных рас дрож-
жей и методы повышения их биохимической активности : дис. ... канд. техн. 
наук / Кирова Кира Александровна ; Киевский технологический инстит ут 
пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1953. – 187 с.

62. Клеткина Г. С. Парторганизация Мурманской области в борьбе за 
развитие народного просвещения. (1917–1941 гг.) : дис. … канд. истор. наук / 
Клеткина Галина Семеновна ; Московский ордена Ленина государственный 
университет им. М. В. Ломоносова. – Москва, 1953. – 116 с. 

63. Крутикова В. Е. Влияние регуляторов скорости первичных двига-
телей на устойчивость дальних электропередач : дис. … канд. техн. наук / 
Крутикова Валентина Евгеньевна ; Институт электротехники. – Киев, 1953. – 
168 с.

64. Литвиненко А. И. Пути улучшения организации сырьевых зон заво-
дов Киевского спиртотреста : дис. ... канд. экон. наук / А. И. Литвиненко ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности 
им. А. И. Микояна. – Киев, 1953. – 227 с.
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19
53

Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

65. Перекрестов В. Д. Борьба большевистских организаций на Украине 
против ликвидаторов и отзовистов в годы столыпинской реакции (1908–
1912 гг.) : дис. … канд. истор. наук / Перекрестов Василий Дмитриевич ; 
Киевский университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1953. – 236 с.

66. Рубаник В. Ф. Экономика электрифицированного колхоза (на при-
мере колхозов «Большевик» Ямпольской области, им. Ильича, Верне-
Хортицкого района, Запорожской области и им. Жданова, Корсунь-
Шевченковского района, Киевской области) : дис. … канд. экон. наук / 
Рубаник Василий Филиппович ; Киевский государственный универси-
тет. Институт повышения квалификации преподавателей марксизма-лени-
низма. – Киев, 1953. – 237 с.

67. Рыбачук В. Н. Механизация трудоемких процессов в спиртовой про-
мышленности и ее экономическая эффективность : дис. ... канд. экон. наук / 
Рыбачук Владимир Никитич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1953. – 225 с.
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1954 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
68. Литвак И. М. Исследование в области кислотного гидролиза крах-

мала и его применения в производстве спирта : дис. ... д-ра техн. наук / 
Литвак Израиль Моисеевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1954. – 502 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

69. Артеменко М. В. Раздельное выделение металлов в виде гидрооки-
сей или карбонатов методом многоступенчатого ионного обмена : дис. ... 
канд. хим. наук / Артеменко Мария Васильевна ; Институт общей и неорга-
нической химии. – Киев, 1954. – 162 с.

70. Барабанова К. А. Оптимальные условия очистки инулиносо-
держащих соков в производстве фруктозы : дис. ... канд. техн. наук / 
К. А. Барабанова ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1954. – 174 с.

71. Вайсман М. Л. Исследование в области использования паро струйных 
компрессоров в сахарной промышленности : дис. ... канд. техн. наук / М. Л. 
Вайсман ; Всесоюзный центральный научно-исследовательский институт 
сахарной промышленности. – Москва, 1954. – 288 с.

72. Горб Т. Ф. Влияние макрофакторов на производительность сереб-
ряного катализатора при окислении этилена в окись этилена : дис. ... канд. 
хим. наук / Горб Терентий Федорович ; Институт физической химии. – Киев, 
1954. – 156 с.

73. Даденкова М. Н. Анизотропное рассеяние света и ориентацион-
ный порядок в жидкостях : дис. … канд. физ.-мат. наук / Даденкова 
Марина Николаевна ; Киевский государственный педагогический институт 
им. О. М. Горького. – Киев, 1954.

74. Кайзер Л. Э. Влияние ферментных препаратов плесневых гри-
бов на плодовую ткань в процессе предварительной обработки ее перед 
прессованием : дис. ... канд. техн. наук / Л. Э. Кайзер ; Одесский техно-
логический инстит ут пищевой и холодильной промышленности. – Одесса, 
1954. – 191 с.

75. Приходько И. А. Разработка технологической схемы получения 
кристаллического сахара из отечественного сахарного тростника : дис. ... 
канд. техн. наук / Приходько Иван Афанасьевич ; Киевский технологичес-
кий инстит ут пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1954. – 
347 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

76. Русаков В. А. Влияние коллоидных веществ на размножение и бро-
дильную функцию дрожжей : дис. ... канд. техн. наук / Русаков Владимир 
Александрович ; Одесский технологический институт пищевой и холодиль-
ной промышленности. – Одесса, 1954. – 207 с.

77. Сушкова А. С. Разработка рационального метода исследования и 
анализа смесей сахаров в инулинофруктозном производстве : дис. ... канд. 
техн. наук / А. С. Сушкова ; Институт органической химии. – Киев, 1954. – 
188 с.

78. Шапошникова З. Б. Применение солевых форм ионитов для изме-
нения характера коагуляции казеината кальция в молоке : дис. ... канд. техн. 
наук / Шапошникова Зинаида Борисовна ; Институт органической химии. – 
Киев, 1954. – 206 с. 
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1955 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
79. Резников С. Я. Проблемы производства и потребления продоволь-

ственных товаров в СССР. В 2 т. : дис. ... д-ра экон. наук / С. Я. Резников ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности 
им. А. И. Микояна. – Киев, 1955. – 651 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

80. Благой В. С. Метод расчета токовой и статистической тяговой 
характеристик электромагнитов переменного тока в применении к при-
воду высоковольтных выключателей : дис. … канд. техн. наук / Благой 
Владимир Семенович ; Киевский ордена Ленина политехнический инсти-
тут. – Киев, 1955. – 170 с.

81. Булан М. А. Советско-польское экономическое сотрудничество и его 
значение для строительства социализма в Польше : дис. … канд. экон. наук / 
М. А. Булан ; Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – 
Киев, 1955. – 168 с.

82. Глыбин И. П. Исследование пьезометрического метода измере-
ния плотности жидких продуктов спиртового и сахарного производства : 
дис. ... канд. техн. наук / Глыбин Илларион Петрович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 
1955. – 215 с.

83. Громова З. М. Борьба большевиков за солдатские массы на Северном 
фронте в период подготовки и проведения Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции : дис. … канд. истор. наук / Громова Зинаида Матвеевна ; 
Институт истории и материальной культуры Академии наук Латвийской 
ССР. – Рига, 1955.

84. Дидковская Л. М. Исследование магнитных усилителей четных гар-
моник как элемента автоматических устройств : дис. … канд. техн. наук / 
Дидковская Лыбедь Михайловна ; Киевский ордена Ленина политехничес-
кий институт. – Киев, 1955.

85. Назарова А. И. Сравнительное исследование методов удале-
ния винного камня из виноградного сока : дис. ... канд. техн. наук / 
Назарова Анна Ивановна ; Одесский технологический институт пищевой и 
холодильной промышленности. – Одесса, 1955. – 255 с.

86. Томашевич В. К. Биохимическая характеристика процесса соло-
дования некоторых сортовых ячменей Украины : дис. ... канд. техн. наук / 
Томашевич Владимир Константинович ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1955. – 195 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

87. Цыганков П. С. Исследование процесса перегонки и ректифика-
ции этилового спирта на насадочных колоннах : дис. ... канд. техн. наук / 
Цыганков Петр Семенович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1955. – 194 с.
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1956 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
88. Дикис М. Я. Технологическое оборудование консервных заводов и 

основные вопросы его совершенствования : дис. ... д-ра техн. наук / Дикис 
Михаил Яковлевич ; Одесский технологический институт пищевой и холо-
дильной промышленности. – Одесса, 1956. – 301 с.

89. Роминский И. Р. Исследование в области химии инулина и фрук-
тозы и технологии их получения : дис. ... д-ра техн. наук / И. Р. Роминский ; 
Институт органической химии. – Киев, 1956. – 373 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

90. Азриелович С. С. Изыскание оптимального технологического 
режима работы бутыломоечных автоматов : дис. ... канд. техн. наук / 
С. С. Азриелович ; Ленинградский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Ленинград, 1956. – 186 с.

91. Воинова Н. В. Техническое нормирование – важный фактор повы-
шения производительности труда : дис. ... канд. экон. наук / Воинова 
Нонна Владимировна ; Институт экономики. – Киев, 1956. – 214 с.

92. Девятко В. И. Исследование некоторых вопросов двустороннего при-
ближения при численном интегрировании дифференциальных уравнений : 
дис. ... канд. физ.-мат. наук / Девятко Виктория Ивановна ; Киевский госу-
дарственный педагогический институт им. А. М. Горького. – Киев, 1956. – 
160 с.

93. Копылова А. М. Исследование работы отдельных узлов контроль-
ного снаряда для автоматического учета спирта : дис. ... канд. техн. наук / 
А. М. Копылова ; Всесоюзный научно-исследовательский институт спирто-
вой и ликеро-водочной  промышленности. – Москва, 1956. – 137 с.

94. Лернер И. Г. Исследование сырья и продуктов пивоваренного произ-
водства по содержанию в них сбраживаемых углеводов и разработка мето-
дов их определения : дис. ... канд. техн. наук / Лернер Иосиф Григорьевич ; 
Ленинградский технологический институт пищевой промышленности. – 
Ленинград, 1956. – 341 с.

95. Лосякова Л. С. Исследование изменений крахмала солода в про-
цессе спиртового производства : дис. ... канд. техн. наук / Л. С. Лосякова ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт спиртовой и ликеро-водо-
чной промышленности. – Киев, 1956. – 173 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

96. Ямпольский Н. Я. Исследование процесса кристаллизации утфеля 
второго продукта, сваренного с пониженным содержанием сухих веществ : 
дис. ... канд. техн. наук / Н. Я. Ямпольский ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1956. – 196 с.
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1957 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
97. Забродский А. Г. Исследование процессов водно-тепловой обра-

ботки сырья в спиртовом производстве. В 2 кн. : дис. ... д-ра техн. наук / 
Забродский Антон Григорьевич ; Киевский филиал Всесоюзного научно-
исследовательского института спиртовой и ликеро-водочной промышлен-
ности. – Киев, 1957. – 850 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

98. Белан В. Ю. Комсомол Украины – активный помощник Коммуни-
стической партии в борьбе за восстановление промышленности рес-
публики в годы Великой Отечественной войны (1943–1945) : дис. … 
канд. истор. наук / В. Ю. Белан ; Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1957. – 180 с.

99. Великая Е. И. Осветление пивного сусла в отстойных аппара-
тах и влияние его взвесей на процесс брожения : дис. ... канд. техн. наук / 
Великая Елизавета Ивановна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1957. – 170 с.

100. Гаряжа В. Т. Исследование теплообмена при варке утфеля второго 
продукта : дис. ... канд. техн. наук / Гаряжа Владимир Тимофеевич ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна – 
Киев, 1957. – 99 с.

101. Кулиш П. А. Исследование влияния процесса осаждения на фильтра-
цию сока первой сатурации : дис. ... канд. техн. наук / П. А. Кулиш ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – 
Киев, 1957. - 203 с.

102. Николаев А. П. Исследование процесса перегонки смеси этиловый 
спирт-вода в одиночных трубах и многотрубной колонне : дис. ... канд. техн. 
наук / Николаев Александр Павлович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 1957. – 178 с.

103. Ремизова Н. И. Интегральные уравнения равновесия тонких упругих 
цилиндрических оболочек : дис. … канд. физ.-мат. наук / Ремизова Надежда 
Ивановна ; Киевский ордена Ленина политехнический институт. – Киев, 
1957. – 144 с.

104. Трачук С. В. Исследование кислородной деполяризации на порис-
тых хромовых, молибденовых и вольфрамных катодах : дис. ... канд. техн. 
наук / Трачук Сергей Васильевич ; Киевский ордена Ленина политехничес-
кий институт. – Киев, 1957. – 217 с.
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1958
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
105. Добросердов Л. Л. Разделение азеотропных смесей методом солевой 

ректификации : дис. ... д-ра техн. наук / Добросердов Леонид Леонидович ; 
Ленинградский технологический институт пищевой промышленности. – 
Ленинград, 1958. – 265 с.

106. Дронов С. Ф. Интенсификация процесса извлечения сахара из 
свеклы диффузионным методом : дис. ... д-ра техн. наук / С. Ф. Дронов ; 
Центральный научно-исследовательский институт сахарной промышлен-
ности. – Москва, 1958. – 392 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

107. Жеребцов Н. А. Влияние активной кислотной среды на динамику 
инактивации амилолитических ферментов при сбраживании заторов из 
крахмалосодержащего сырья : дис. ... канд. техн. наук / Жеребцов Николай 
Акимович ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1958. – 175 с.

108. Загорулько А. Я. Получение диффузионного сока с помо-
щью электро плазмолиза : дис. ... канд. техн. наук / Загорулько Анатолий 
Яковлевич ; Всесоюзный центральный научно-исследовательский инсти-
тут сахарной промышленности. – Киев, 1958. – 240 с.

109. Калунянц К. А. Исследование условий образования эфиров в про-
цессах перегонки бражки и ректификации спирта : дис. ... канд. техн. 
наук / Калунянц Калуст Акопович ; Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт спиртовой и ликеро-водочной промышленности. – Москва, 
1958. – 174 с.

110. Кот Ю. Д. Исследование процесса рафинации сахара : дис. ... канд. 
техн. наук / Ю. Д. Кот ; Всесоюзный центральный научно-исследователь-
ский институт сахарной промышленности. – Киев, 1958. – 158 с.

111. Лысянский В. М. Исследование процесса противоточного массооб-
мена в системе твердое тело-жидкость (применительно к извлечению сахара 
из свекловичной стружки) : дис. ... канд. техн. наук / Лысянский Виктор 
Маркович ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1958. – 206 с.

112. Михалюк Р. В. Исследование органофильных бактонитов : дис. … 
канд. хим. наук / Михалюк Ростислав Власович ; Институт общей и неорга-
нической химии. – Киев, 1958. – 231 с.
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1958

Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

113. Степаненко И. Д. Исследование процесса 1-й сатурации в ороси-
тельном абсорбере и новый способ подачи сатурационного газа : дис. ... 
канд. техн. наук / И. Д. Степаненко ; Всесоюзный научно-исследовательский 
институт сахарной промышленности. – Киев, 1958. – 252 с.

114. Фоменко Н. К. Разработка ускоренных рефрактометрических мето-
дов контроля пивоваренного, сокового и винно-коньячного производств : 
дис. ... канд. техн. наук / Н. К. Фоменко ; Украинский научно-исследователь-
ский институт пищевой промышленности. – Харьков, 1958. – 191 с.

115. Чеботаренко Н. М. Исследование некоторых физических свойств 
продуктов и полупродуктов пивоваренного производства : дис. ... канд. техн. 
наук / Н. М. Чеботаренко ; Ленинградский технологический институт пище-
вой промышленности. – Ленинград, 1958. – 200 с.
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59

1959 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
116. Михелев А. А. Исследование процессов в рабочей камере хлебо-

пекарных печей с целью их усовершенствования : дис. ... д-ра техн. наук / 
Михелев Абрам Аронович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1959. – 349 с.

117. Павлов И. С. Исследование электрических свойств пищевых 
продуктов в связи с электрообработкой. В 2 т. : дис. ... д-ра техн. наук / 
Павлов Иван Степанович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1959. – 467 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

118. Блик О. П. Синтаксис документів канцелярії Богдана Хмельниць-
кого (складно-підрядне речення) : дис. … канд. філол. наук : 10.02.01 / 
Блик Ольга Петрівна ; Київський державний педагогічний інститут 
ім. А. М. Горького. – Київ, 1959. – 389 с.

119. Зельцер Я. В. Исследование процесса умягчения воды в ликеро-
водочном производстве : дис. ... канд. техн. наук / Я. В. Зельцер ; Центральный 
научно-исследовательский институт спиртовой и ликеро-водочной промыш-
ленности. – Москва, 1959. – 224 с.

120. Коваль Е. Т. Исследование работы непрерывно действующих рота-
ционных диффузоров : дис. ... канд. техн. наук / Е. Т. Коваль ; Центральный 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1959. – 218 с.

121. Сагань И. И. Исследование теплообмена при кипении высоко-
концентрированных сахарных растворов : дис. ... канд. техн. наук / 
Сагань Иван Иванович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1959. – 256 с. 

122. Хабленко Д. О. Пути повышения экономической эффектив-
ности капитальных вложений в угольной промышленности (на примере 
Подмосковного бассейна) : дис. … канд. экон. наук / Хабленко Дмитрий 
Онуфриевич ; Московский горный институт им. И. В. Сталина. – Москва, 
1959. – 196 с.
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1960
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
123. Фан-Юнг А. Ф. Осветление и фильтрация плодовых соков : дис. ... 

д-ра техн. наук / Фан-Юнг Александр Фроймович ; Одесский техноло-
гический институт пищевой и холодильной промышленности. – Одесса, 
1960. – 502 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

124. Баширова Р. С. Улучшение бродильной активности микро-
флоры жидких дрожжей : дис. ... канд. техн. наук / Р. С. Баширова ; Мос-
ковский техно логический институт пищевой промышленности. – Москва, 
1960. – 204 с.

125. Базилевский В. В. Происхождение химических новообразований 
при отгонке коньячного спирта : дис. ... канд. техн. наук / В. В. Базилевский ; 
Одесский технологический институт пищевой и холодильной промышлен-
ности. – Одесса, 1960. – 123 с.

126. Бебко И. Ф. Общие закономерности и особенности социалисти-
ческой индустриализации народной Польши : дис. ... канд. экон. наук / 
Бебко Иван Федорович ; Киевский институт народного хозяйства. – Киев, 
1960. – 216 с.

127. Висневская Г. Л. Исследование процесса эпюрации спирта в браго-
ректификационных аппаратах косвенного действия : дис. ... канд. техн. наук / 
Г. Л. Висневская ; Украинский научно-исследовательский институт спирто-
вой и ликеро-водочной промышленности. – Киев, 1960. – 214 с.

128. Домашевский А. А. Исследования коррозии и повышения стой-
кости цементных растворов для керамических полов при агрессивном 
действии сахарных растворов : дис. … канд. техн. наук / Домашевский 
Адоний Адольфович. – Киев, 1960. – 144 с.

129. Евстратова К. И. Исследование в области анализа сахаров 
при производстве антибиотиков : дис. ... канд. техн. наук / Евстратова 
Клавдия Ивановна ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1960. – 147 с.

130. Жура С. К. Исследование в области выпаривания глюкозных и пато-
чных растворов : дис. ... канд. техн. наук / С. К. Жура ; Киевский ордена 
Ленина политехнический институт. – Киев, 1960. – 191 с. 

131. Журавлева Л. П. Производные изоцианатофосфорной кислоты : 
дис.  … канд. хим. наук / Журавлева Лидия Павловна ; Днепропетровский 
химико-технологический институт им. Ф. Э. Дзержинского. – Днепро-
петровск, 1960.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

132. Маслов В. А. Разработка метода и аппарата непрерывной перегонки 
вина для получения коньячного спирта : дис. ... канд. техн. наук / Маслов 
Владимир Андреевич ; Краснодарский институт пищевой промышлен-
ности.  – Краснодар, 1960. – 181 с.

133. Недрит Е. И. К истории образования Коммунистической партии 
Украины (март 1917 – октябрь 1918 гг.) : дис. … канд. истор. наук / Недрит 
Евгения Ивановна ; Киевский ордена Ленина государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1960.

134. Черный А. М. Исследование теплофизических свойств сахарных 
растворов для уточнения расчетов пищевого оборудования : дис. ... канд. 
техн. наук / Черный Адам Маркович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1960. – 225 с.
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1961
Роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук
135. Бажал И. Г. Исследование взаимосвязи теплообмена и кристаллиза-

ции в утфельных вакуум-аппаратах для уточнения их расчета : дис. … канд. 
техн. наук / Бажал Иван Гаврилович ; Институт коллоидной химии. – Киев, 
1961. – 154 с.

136. Балашов В. Е. Исследование процесса радиационно-конвек-
тивной сушки светлого солода : дис. ... канд. техн. наук / Балашов 
Владимир Евгеньевич ; Воронежский технологический институт. – Воронеж, 
1961. – 217 с.

137. Браун О. В. Исследование сахаров свеклы различных сроков хране-
ния, их поведения на верстате завода и влияния на результаты поляримет-
рического анализа : дис. ... канд. техн. наук / О. В. Браун ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1961. – 241 с.

138. Бурыма А. К. Исследование в области нормирования работы диф-
фузионных установок в сахарном производстве, исходя из современных 
теорий диффузии : дис. ... канд. техн. наук / А. К. Бурыма ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1961. – 220 с.

139. Воробьева Е. А. Исследование влияния механизации уборки 
на технологическое качество сахарной свеклы : дис. ... канд. техн. наук / 
Воробьева Елена Алексеевна ; Центральный научно-исследовательский 
институт сахарной промышленности. – Киев, 1961. – 172 с.

140. Грачева И. М. Интенсивность образования сивушного масла пив-
ными дрожжами Saccharomyces carlsbergensis XI при различных условиях 
брожения : дис. ... канд. техн. наук / Грачева Ирина Михайловна ; Московский 
технологический институт пищевой промышленности. – Москва, 1961. – 
178 с.

141. Драбан А. З. Влияние тонкоизмельченных добавок глин на некото-
рые физико-механические свойства керамических масс и изделий из леса : 
дис. … канд. техн. наук / Драбан Анна Зиновьевна ; Киевский инженерно-
строительный институт. – Киев, 1961.

142. Исакова Э. А. Использование инфракрасного излучения для улуч-
шения хлебопекарных свойств зерна и муки : дис. ... канд. техн. наук  / 
Э. А. Исакова ; Московский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Москва, 1961. – 216 с.

143. Макухина А. М. Исследование процесса осахаривания крахма-
листого сырья глубинной культурой плесневого гриба Aspergillus niger S4 : 
дис. ... канд. техн. наук / А. М. Макухина ; Центральный научно-исследо-
вательский институт спиртовой и ликеро-водочной промышленности. – 
Москва, 1961. – 203 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

144. Половко В. Н. Получение и применение активных углей для обес-
цвечивания продуктов сахарного производства : дис. ... канд. техн. наук / 
Половко Василий Никитич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1961. – 155 с.

145. Попов Р. Б. Автоматический анализ многокомпонентных произ-
водственных растворов многопараметрическим вычислительным методом : 
дис. … канд. техн. наук / Попов Роман Божидарович ; Институт автоматики 
Госплана УССР. – Киев, 1961. – 188 с. 

146. Портнова М. С. Изменчивость молочной продуктивности коров в 
связи с типами их конструкции, телосложения и белковым составом крови : 
дис. … канд. с.-х. наук / Портнова Мария Семеновна ; Кишиневский сель-
скохозяйственный институт им. М. В. Фрунзе. – Кишинев, 1961. – 201 с.

147. Рослякова О. И. Исследование процесса выпечки хлеба инфра-
красными лучами : дис. ... канд. техн. наук / О. И. Рослякова ; Московский 
технологический институт пищевой промышленности. – Москва, 1961. – 
205 с.

148. Федоткин И. М. Исследование циркуляции и теплообмена в 
выпарных аппаратах сахарной промышленности : дис. ... канд. техн. наук / 
Федоткин Игорь Михайлович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1961. – 238 с.

149. Фрепон Н. Р. Исследование нагрузок технологического оборудо-
вания сахарных заводов выбор мощности приводов и турбогенератора : 
дис. ... канд. техн. наук / Фрепoн Николай Раймондович ; Центральный 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1961. – 239 с.
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1962
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
150. Бородянский М. Я. Устойчивость многоэтажных пространствен-

ных циклически-симметричных рамных каркасов : дис. ... д-ра техн. наук / 
М. Я. Бородянский ; Киевский ордена Ленина политехнический институт. – 
Киев, 1962. – 342 с.

151. Прейс Г. А. Увеличение долговечности оборудования предприятий 
пищевой промышленности повышением износостойкости его деталей : 
дис. ... д-ра техн. наук / Прейс Георгий Александрович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1962. – 538 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

152. Авраменко О. П. Синтаксические составные слова в системе англий-
ского наречия : дис. … канд. филол. наук / Авраменко Ольга Петровна ; 
Киевский Государственный ордена Ленина университет им. Т. Г. Шевченко. – 
Киев, 1962. – 170 с. 

153. Баранцев В. И. Исследование перегонки паточно-спиртовой бражки 
под вакуумом : дис. ... канд. техн. наук / Баранцев Василий Иванович ; 
Воронежский технологический институт. – Воронеж, 1962. – 183 с.

154. Бобровник Л. Д. Исследование электродиализной очистки полу-
продуктов свеклосахарного производства с помощью ионитовых мембран : 
дис. ... канд. техн. наук / Бобровник Леонид Демьянович ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1962. – 180 с.

155. Борде И. И. Исследование процесса сушки кормовых продуктов 
методом распыления : дис. ... канд. техн. наук / И. И. Борде ; Сибирский 
технологический институт. – Красноярск, 1962. – 238 с.

156. Витковская В. А. Изыскание условий, предупреждающих инак-
тивацию амилолитических ферментов солода в спиртовом производстве : 
дис. ... канд. техн. наук / В. А. Витковская ; Украинский научно-исследова-
тельский институт спиртовой и ликеро-водочной промышленности. – Киев, 
1962. – 195 с.

157. Гандзюк М. П. Исследование процесса перемешивания барбота-
жем : дис. ... канд. техн. наук / Гандзюк Михаил Петрович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой  промышленности. – Киев, 1962. – 188 с.

158. Гарбаренко В. Г. Исследование процесса абсорбции паров эти-
лового спирта водой : дис. ... канд. техн. наук / Гарбаренко Владимир 
Григорьевич ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1962. – 201 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

159. Голубева А. Д. Исследование влияния тринатрийфосфата на 
процессы переработки свекловичного сока : дис. ... канд. техн. наук / 
А. Д. Голубева ; Центральный научно-исследовательский институт сахар-
ной промышленности. – Киев, 1962. – 269 с.

160. Гулый И. С. Исследование теплообмена и кристаллизации в утфель-
ных кристаллизаторах для разработки методики их расчета : дис. ... канд. 
техн. наук / Гулый Иван Степанович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1962. – 218 с.

161. Дерканосов Н. И. Изыскание технологических режимов и усо-
вершенствование аппаратуры при переработке неполноценных темно-
окрашенных меласс на хлебопекарные дрожжи : дис. ... канд. техн. наук / 
Дерканосов Николай Иванович ; Воронежский технологический институт. – 
Воронеж, 1962. – 275 с.

162. Константинов С. М. Исследование теплообмена при выпаривании 
паточной барды : дис. ... канд. техн. наук / Константинов Сергей Михайлович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1962. – 275 с.

163. Кретов И. Т. Исследование процессов механического обезвоживания 
и сушки пивной дробины : дис. ... канд. техн. наук / Кретов Иван Тихонович ; 
Воронежский технологический институт. – Воронеж, 1962. – 209 с.

164. Кузнецов Б. Д. Народнохозяйственное значение и основные направ-
ления развития производства комбикормов на Украине : дис. … канд. экон. 
наук / Кузнецов Борис Диомидович ; Украинская сельскохозяйственная ака-
демия. – Киев, 1962. – 191 с.

165. Поляков Н. Ф. Центробежный метод разделения пивных заторов : 
дис. ... канд. техн. наук / Поляков Николай Федорович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1962. – 187 с.

166. Прилуцкий И. И. Исследования факторов, влияющих на процессы 
плазмолиза и выщелачивания стружки в колонных диффузионных апаратах : 
дис. ... канд. техн. наук / И. И. Прилуцкий ; Центральный научно-исследова-
тельский институт сахарной промышленности. – Киев, 1962. – 162 с.

167. Рева Л. П. Исследование распада сахарозы в условиях очис-
тки и сгущения сока сахарного производства : дис. ... канд. техн. наук / 
Рева Леонид Павлович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1962. – 211 с.

168. Твердохлеб Г. В. Фазовые изменения молочного жира в фор-
мировании консистенции сливочного масла : дис. ... канд. техн. наук / 
Твердохлеб Галина Васильевна ; Ленинградский технологический институт 
холодильной промышленности. – Ленинград, 1962. – 209 с.

169. Федорова Г. С. Применение жировых эмульсий в хлебопечении : 
дис. ... канд. техн. наук / Г. С. Федорова ; Московский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Москва, 1962. – 213 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

170. Харин Ю. С. Ионный обмен анионов винной кислоты и иона 
калия виннокислотных соединений на ионитах : дис. ... канд. техн. наук / 
Ю. С. Харин ; Одесский технологический институт пищевой и холодильной 
промышленности. – Одесса, 1962. – 242 с.
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1963 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
171. Ройтер И. М. Исследование технологических процессов хлебо-

печения, основанных на брожении : дис. ... д-ра техн. наук / Ройтер Исаак 
Менашевич ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1963. – 396 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

172. Берзина Н. И. Исследование технологического значения хлорис-
того натрия в производстве пшеничного хлеба : дис. ... канд. техн. наук / 
Берзина Наталия Ивановна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1963. – 225 с.

173. Горох В. Н. Исследование теплообмена при кипении кристаллизую-
щихся сахарных растворов в процессе непрерывной варки утфелей : дис. ... 
канд. техн. наук / Горох Виталий Назарович ; Центральный научно-исследо-
вательский институт сахарной промышленности. – Киев, 1963. – 207 с.

174. Игнатов Ф. Ф. Основной экономический закон социализма и 
его использование в социалистическом хозяйстве : дис. … канд. экон. 
наук / Ф. Ф. Игнатов ; Киевский институт народного хозяйства. – Киев, 
1963. – 300 с.

175. Калиненко Л. Г. Исследование технологических условий осажде-
ния сахарозы из мелассы гидратом окиси бария : дис. ... канд. техн. наук / 
Калиненко Леонид Григорьевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1963. – 293 с.

176. Климко Н. Н. Революционные преобразования в экономике рес-
публики Куба (январь 1959 – октябрь 1963 гг.) : дис. … канд. экон. наук / 
Климко Наталия Никифоровна ; Московский государственный университет 
им. М. В. Ломоносова. – Москва, 1963. – 296 с. 

177. Коваль В. Г. Исследование и уточнение методов определения 
сбраживаемых сахаров в мелассе : дис. ... канд. техн. наук / В. Г. Коваль ; 
Украинский научно-исследовательский институт спиртовой и ликеро-водо-
чной промышленности. – Киев, 1963 . – 164 с.

178. Колотуша П. В. Получение меланоидинового концентрата из соло-
довых ростков и его применение в пивоварении : дис. ... канд. техн. наук / 
Колотуша Петр Васильевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1963. – 139 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

179. Костенюк А. М. Интенсификация процессов электростатичес-
кого осаждения в пищевой промышленности : дис. ... канд. техн. наук / 
Костенюк Алексей Михайлович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1963. – 198 с.

180. Липец А. А. Исследование условий очистки и использования жомо-
прессовых и диффузионных вод в свеклосахарном производстве : дис. ... 
канд. техн. наук / Липец Антон Адамович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1963. – 171 с.

181. Марченко В. И. Физические свойства сульфидов редкоземельных 
элементов цериевой группы : дис. ... канд. техн. наук / В. И. Марченко ; 
Институт металлокерамики и специальных сплавов. – Киев, 1963. – 171 с.

182. Марьянчик В. Л. Исследование процесса фильтрации сатурацион-
ного сока и разработка новых типов фильтров для сахарной промышлен-
ности : дис. ... канд. техн. наук / В. Л. Марьянчик ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1963. – 182 с.

183. Матов Б. М. Электрофлотация взвешенных частиц виноградного 
сока : дис. … канд. техн. наук / Матов Борис Михайлович ; Кишеневский 
политехнический институт им. С. Лазо. – Кишенев, 1963. – 181 с.

184. Павлосюк Н. И. Исследование процесса получения триметиламина 
из бетаина при комплексной переработке патоки на спирт : дис. ... канд. 
техн. наук / Н. И. Павлосюк ; Украинский научно-исследовательский инсти-
тут спиртовой и ликеро-водочной промышленности. – Киев, 1963. – 164 с.

185. Пирог П. Д. Коммунистическое строительство – основа преодоления 
религиозных пережитков в сознании советских людей : дис. … канд. филос. 
наук / П. Д. Пирог ; Киевский государственный университет им. Т. Г. Шев-
ченко. – Киев, 1963. – 238 с.

186. Прилипко Л. Т. Исследование влияния полиэлектролитов на устой-
чивость водных суспензий вентонитов : дис. … канд. хим. наук / Прилипко 
Леонид Тимофеевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1963. – 168 с.

187. Руденко-Грицюк, О. А. Исследование процесса выпечки хлеба при 
интенсификации конвективного теплообмена в рабочей камере : дис. ... 
канд. техн. наук / Руденко-Грицюк Орест Антонович; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1963. – 191 с.

188. Скибало В. Г. Исследование процесса эпюрации спирта : дис. ... 
канд. техн. наук / В. Г. Скибало ; Центральный научно-исследовательский 
институт спиртовой и ликеро-водочной промышленности. – Москва, 1963. – 
205 с.

189. Скрипко И. С. Исследование кинетики кристаллизации сахара 
в утфельных вакуум-аппаратах : дис. ... канд. техн. наук / Скрипко 
Игорь Степанович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1963. – 138 с.
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19
63

Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

190. Сологуб Н. А. Повышение долговечности трущихся деталей 
техноло гического оборудования сахарных заводов : дис. ... канд. техн. наук / 
Сологуб Николай Аврамович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1963. – 192 с.

191. Тройно В. П. Исследование теплообмена и циркуляции в про-
цессе уваривания сахарных утфелей : дис. ... канд. техн. наук / Тройно 
Виталий Павлович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1963. – 235 с.

192. Федоров В. Г. Приборы для исследования локального теплообмена : 
дис. … канд. техн. наук / Федоров Владимир Гаврилович ; Институт тепло-
энергетики. – Киев, 1963. – 167 с.

193. Шапран В. З. Исследование автоматических питателей заверточных 
машин  для прессованного сахара-рафинада в мелкой расфасовке : дис. ... 
канд. техн. наук / Шапран Валентин Захарович. – Киев, 1963. – 306 с.

194. Яровой Ф. В. Деятельность коммунистической партии по воспи-
танию личного состава военно-воздушных сил в духе Советского патрио-
тизма : дис. … канд. истор. наук / Яровой Феодосий Васильевич ; Киевский 
государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1963. – 281 с.
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1964 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
195. Цыганков П. С. Исследование брагоректификационных аппаратов, 

работающих под атмосферным давлением : дис. ... д-ра техн. наук / Цыганков 
Петр Семенович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1964. – 382 с.

196. Шморгун П. М. Большевистские организации Украины в рево-
люции 1905–1907 годов. В 2 т. : дис. … д-ра истор. наук / Шморгун 
Петр Михайлович ; Институт истории партии ЦК КП Украины. – Киев, 
1964. – 1545 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

197. Андрашко, М. И. О приближении в среднем аналитических функций 
многочленами : дис. … канд. физ.-мат. наук / Андрашко Мария Ивановна ; 
Объединенный ученый совет институтов математики, кибернетики и 
Главной астрономической обсерватории. – Киев, 1964.

198. Анистратенко, В. А. Исследование чешуйчатых (струйных) тарелок 
массообменных колонн : дис. ... канд. техн. наук / Анистратенко Владимир 
Алексеевич ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1964. – 155 с.

199. Белоконь, И. А. Исследование кинетики кристаллизации сахара в 
утфельных кристаллизаторах : дис. ... канд. техн. наук / И. А. Белоконь ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1964. – 171 с.

200. Богданов, С. А. Исследование влияния углеводной части коллоидов 
на фильтрацию соков в сахарном производстве : дис. ... канд. техн. наук / 
С. А. Богданов ; Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной 
промышленности. – Киев, 1964. – 149 с.

201. Васько, Т. П. Исследование и разработка технологии кормовых 
дрожжей из свеклосахарной патоки и продуктов ее переработки : дис. ... 
канд. техн. наук / Васько Тихон Петрович ; Киевский  технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1964. – 206 с.

202. Воловик, П. Н. Основные вопросы методики преподавания оптики 
в восмилетней школе : дис. … канд. пед. наук / Воловик Павел Никитович ; 
Тбилисский государственный педагогический институт им. А. С. Пушкина. – 
Тбилиси, 1964. – 198 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

203. Данилко Г. В. Очистка этилового спирта ионообменными смо-
лами : дис. ... канд. техн. наук / Г. В. Данилко ; Украинский научно-иссле-
довательский институт спиртовой и ликеро-водочной промышленности. – 
Киев, 1964. – 163 с.

204. Матвеенко П. С. Исследование эжекторных воздухосмесителей 
для вентиляции помещений с теплоизбытками : дис. … канд. техн. наук / 
Матвеенко Павел Семенович ; Киевский инженерно-строительный инсти-
тут. – Киев, 1964.

205. Номеровский П. Я. Общественное и индивидуальное сознание : 
дис. … канд. филос. наук / Номеровский Петр Яковлевич ; Киевский ордена 
Ленина государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1964. – 
329 с.

206. Сиднев П. П. Изучение свойства газов в курсе физики средней 
школы : дис. … канд. пед. наук / Сиднев Павло Павлович ; Киевский госу-
дарственный педагогический институт им. А. М. Горького. – Киев, 1964. – 
275 с.

207. Скирстымонский А. И. Исследование и разработка методов полу-
чения глицерина, бетаина и глутаминовой кислоты при переработке мелассы 
на спирт : дис. ... канд. техн. наук / А. И. Скирстымонский ; Украинский 
научно-исследовательский институт спиртовой и ликеро-водочной промыш-
ленности. – Киев, 1964. – 229 с.

208. Сысоев И. А. Улучшение хлебопекарных свойств пшенич-
ной муки прогревом в пневможелобе : дис. ... канд. техн. наук / Сысоев 
Иван Аверьянович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1964. – 163 с.

209. Чопик В. И. Исследование технологических и технико-экономичес-
ких условий производства бардяного жома, калушита и кормовых дрожжей 
на сахарных заводах : дис. ... канд. техн. наук / В. И. Чопик ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1964. – 165 с.

210. Швец В. Н. Изыскание оптимальных условий приготовления кра-
сящего солода : дис. ... канд. техн. наук / Швец Виктор Николаевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1964. – 137 с.

211. Яценко В. С. Исследование и разработка механизмов для до очистки 
свеклы от примесей на разгрузочно-укладочных машинах сахарной про-
мышленности : дис. ... канд. техн. наук / В. С. Яценко ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1964. – 288 с.
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1965
Роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук
212. Артюхов В. Г. Исследование и совершенствование режима выделе-

ния концевых примесей этилового спирта в процессе его ректификации : 
дис. ... канд. техн. наук / Артюхов Владимир Григорьевич ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1965. – 183 с.

213. Бабанов Г. К. Исследование режимов тепловой обработки некото-
рых видов колбасных изделий в термоагрегате : дис. ... канд. техн. наук / 
Бабанов Геннадий Кузьмич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1965. – 219 с.

214. Беленчук И. А. Права иностранцев, относящиеся к собственности 
и наследованию в Украинской ССР : дис. ... канд. юрид. наук / Беленчук 
Иван Антонович ; Академия наук УССР. Сектор государства и права. – Киев, 
1965. – 276 с.

215. Губенко Е. И. Синтез и исследование самонастраивающейся сис-
темы автоматического управления нажимным механизмом обжимного 
стана : дис. … канд. техн. наук / Е. И. Губенко ; Киевский ордена Ленина 
политехнический институт. – Киев, 1965. – 277 с. 

216. Данилова В. Н. Сравнительное изучение методов получения анали-
тических концентратов путем соосаждения и экстракции : дис. … канд. хим. 
наук / Данилова Валентина Николаевна ; Институт общей и неорганической 
химии. – Киев, 1965. – 148 с. 

217. Кащенко Р. Л. Влияние некоторых факторов на газообразование 
и кислотонакопление молочнокислых бактерий в ржаной закваске : дис. ... 
канд. техн. наук / Кащенко Раиса Лукинична ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1965. – 131 с.

218. Ковалевская Е. И. Влияние различных факторов на структурно-
механические свойства крахмальных растворов : дис. … канд. хим. наук / 
Ковалевская Елизавета Ивановна ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1965. – 151 с.

219. Коваленко С. Л. Исследование физико-химических свойств пекти-
новых веществ : дис. … канд. хим. наук / Коваленко Светлана Логвиновна ; 
Институт общей и неорганической химии. – Киев, 1965. – 160 с.

220. Колчева Р. А. Распад сахаров и их взаимодействие с аминокисло-
тами : дис. ... канд. техн. наук / Колчева Раиса Алексеевна ; Воронежский 
технологический институт. – Воронеж, 1965. – 123 с.

221. Коробов Ю. М. Исследование процесса чистового точения и сопро-
вождающих его термоэлектрических явлений : дис. … канд. техн. наук / 
Коробов Юлий Мордухович ; Ленинградский политехнический институт 
им. М. И. Калинина. – Ленинград, 1965. – 168 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

222. Либерман И. Г. Исследование вакуум-выпарных установок непре-
рывного действия как объектов регулирования и синтез рациональной сис-
темы их автоматизации : дис. ... канд. техн. наук / И. Г. Либерман ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт автоматизации пищевой промышлен-
ности. – Одесса, 1965. – 248 с.

223. Находкина В. З. Микробиологические исследования и контроль 
отдельных станций сахарного производства : дис. ... канд. техн. наук / 
Находкина Валентина Захаровна ; Всесоюзный научно-исследовательский 
институт сахарной промышленности. – Киев, 1965. – 150 с.

224. Пелишенко В. П. Специализация производства говядины в кол-
хозах Черниговского Полесья : дис. … канд. экон. наук / Пелишенко 
Валентин Павлович ; Украинская ордена Трудового Красного Знамени сель-
скохозяйственная академия. – Киев, 1965.

225. Подкаминер Г. М. Исследование процесса непрерывной водно-
тепловой обработки крахмалистого сырья с целью его автоматической 
оптимизации : дис. ... канд. техн. наук / Г. М. Подкаминер ; Всесоюзный 
проектно-конструкторский и научно-исследовательский институт авто-
матизации пищевой промышленности «Пищепромавтоматика». – Одесса, 
1965. – 211 с.

226. Прокопенко Н. Ф. Исследование динамики процесса непрерывного 
замеса теста с целью повышения его интенсивности : дис. ... канд. техн. 
наук / Н. Ф. Прокопенко ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1965. – 202 с.

227. Терентьев Ю. А. Исследование основных теплофизических и струк-
турно-механических свойств сахарных растворов и утфелей : дис. ... канд. 
техн. наук / Терентьев Юлий Алексеевич ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1965. – 226 с.

228. Щелокова И. Ф. Дрожжевая микрофлора некоторых кормовых 
растений, силоса и рубца жвачных животных : дис. … канд. биол. наук / 
Щелокова Ирина Филипповна ; Институт микробиологии и вирусологии им. 
Д. К. Заболотного. – Киев, 1965. – 196 с.

229. Яковкина Е. А. Физико–химические свойства влажного крахмала 
и некоторых других гидрофильных порошков : дис. … канд. хим. наук / 
Яковкина Екатерина Авенировна ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1965. – 195 с.

230. Ярмилко В. Г. Технологические исследования работы колонной 
непрерывно действующей диффузионной установки КДА-25-59 : дис. ... 
канд. техн. наук / В. Г. Ярмилко ; Всесоюзный научно-исследовательский 
институт сахарной промышленности. – Киев, 1965. – 218 с.
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1966 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
231. Бекер М. Е. Основы обезвоживания микробной биомассы 

и экстрацеллюлярных метаболитов. В 3 ч. : дис. ... д-ра техн. наук / 
Бекер Мартин Екабович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1966. – 1146 с.

232. Буренков Н. А. Интенсификация технологических процессов в 
пищевой промышленности и создание высокоэффективных аппаратов : 
дис. ... д-ра техн. наук / Буренков Николай Афанасьевич ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности им. А. И. Микояна. – Киев, 
1966. – 362 с.

233. Рыбачук В. Н. Вопросы экономики комплексного использования 
сырья в свеклосахарной и спиртовой промышленности СССР : дис. … д-ра 
экон. наук / Рыбачук Владимир Никитович ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1966. – 377 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

234. Артеменко Л. Г. Оптимальная длительность производственного 
сезона на сахарных заводах Украинской ССР : дис. ... канд. екон. наук / 
Артеменко Людмила Григорьевна ; Всесоюзный научно-исследовательский 
институт сахарной промышленности. – Киев, 1966. – 168 с. 

235. Балановский В. Ф. Исследование влияния пылевого фактора на 
качественные изменения атмосферы в призабойном пространстве под-
готовительных выработок шахт Донбасса : дис. .. канд. техн. наук / 
Балановский Владимир Федорович ; Днепропетровский горный институт. – 
Днепропетровск, 1966. 

236. Бондаренко А. А. Изучение процессов затухания колебаний в эле-
ментах конструкций из пластмасс : дис. … канд. техн. наук / Бондаренко 
Анатолий Андреевич ; Институт механики. – Киев, 1966.

237. Бурляй Ю. В. Исследование вакуумных захватов для укладочных 
автоматов кондитерских производств : дис. ... канд. техн. наук / Бурляй 
Юрий Владимирович ; Всесоюзный научно-исследовательский и экспери-
ментально-конструкторский институт продовольственного машинострое-
ния. – Киев, 1966. – 207 с.

238. Верхола А. П. Исследование основных факторов, влияющих на про-
цесс массоотдачи при экстракции сахара из свеклы : дис. ... канд. техн. наук / 
Верхола Арнольд Павлович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1966. – 214 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

239. Ворона Л. Г. Исследование процесса обесцвечивания продуктов 
свеклосахарного производства активными гранулированными углями : 
дис. ... канд. техн. наук / Л. Г. Ворона ; Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт сахарной промышленности. – Киев, 1966. – 183 с.

240. Грицак В. Т. Исследование теплоотдачи при кипении жидкостей в 
стекающей пленке на внешней поверхности горизонтальных труб : дис. ... 
канд. техн. наук / Грицак Владимир Трофимович ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1966. – 217 с.

241. Даценко Н. В. Экономическое сотрудничество ГДР с Советским 
Союзом в основных отраслях тяжелой промышленности и участие в нем 
Украинской ССР : дис. … канд. экон. наук / Даценко Николай Васильевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1966. – 266 с.

242. Домарецкий В. А. Влияние температуры бражки на процесс 
перегонки и оптимизация работы бражной колонны в спиртовом произ-
водстве : дис. ... канд. техн. наук / Домарецкий Виталий Афанасьевич ; 
Киевский техноло гический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1966. – 186 с.

243. Емельянова Н. А. Исследование процесса дозревания свеже-
высушенного ячменного солода : дис. ... канд. техн. наук / Емельянова 
Нина Александровна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1966. – 104 с.

244. Кармазин В. Д. Исследование процессов сушки некоторых материа-
лов в кипящем слое : дис. ... канд. техн. наук / Кармазин Виктор Демьянович ; 
Львовский политехнический институт. – Львов, 1966. – 268 с.

245. Кудрявцев Г. П. Исследование работы упорных гидростатических 
подшипников : дис. … канд. техн. наук / Кудрявцев Геннадий Павлович ; 
Харьковский политехнический институт. – Харьков, 1966. – 202 с.

246. Лаврищева Т. Н. Изыскание рационального способа переработки 
кукурузы в пивоварении : дис. ... канд. техн. наук / Т. Н. Лаврищева ; Киевский 
техноло гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1966. – 169 с.

247. Лобода П. П. Исследование массоотдачи от твердых тел к жидкости в 
аппаратах с вибрирующими устройствами : дис. ... канд. техн. наук / Лобода 
Павел Петрович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1966. – 192 с.

248. Мамин В. Н. Исследование процесса ректификации в аппаратах 
ротационного типа с турбулизирующей решеткой : дис. ... канд. техн. наук / 
В. Н. Мамин ; Краснодарский политехнический институт. – Краснодар, 
1966. – 172 с.

249. Маринченко В. А. Исследование процессов дефлегмации и работы 
дефлегматоров с горизонтальными трубками в спиртовой промышленности : 
дис. ... канд. техн. наук / Маринченко Виктор Афанасьевич ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1966. – 247 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

250. Мищук Р. Ц. Исследование технологии очистки мелассы электроди-
ализом с конитовыми мембранами : дис. ... канд. техн. наук / Р. Ц. Мищук ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1966. – 175 с.

251. Мозговая И. И. Пути специализации ремонтных работ в свеклоса-
харной промышленности и их экономическая эффективность : дис. … канд. 
экон. наук / Мозговая Инна Ивановна ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1966. – 186 с. 

252. Нагорная В. А. Пенообразование и химический метод борьбы с 
ним в сахарном производстве : дис. ... канд. техн. наук / В. А. Нагорная ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной промышлен-
ности. – Киев, 1966. – 194 с.

253. Пархомчук М. А. Исследование и усовершенствование процесса 
выращивания кормовых дрожжей на мелассной барде : дис. ... канд. техн. 
наук / М. А. Пархомчук ; Украинский научно-исследовательский институт 
спиртовой и ликеро-водочной промышленности. – Киев, 1966. – 176 с.

254. Сатрапинский О. Е. Исследование работы провальных таре-
лок в условиях перегонки паточной бражки : дис. ... канд. техн. наук / 
О. Е. Сатрапинский ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1966. – 154 с.

255. Севрук О. Г. Биохимическое и технологическое исследование ячме-
ней Армянской ССР как сырья для производства пива : дис. ... канд. техн. 
наук / О. Г. Севрук ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1966. – 195 с.

256. Слюсаренко К. Ф. Комплексообразование солей меди с некоторыми 
алкил- и оксиалкилпроизводными бензимидазола и бензтиазола : дис. … 
канд. хим. наук / Слюсаренко Клавдия Федоровна ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1966. – 194 с.

257. Слюсаренко Т. П. Молочнокислые бактерии – возбудители инфек-
ции в производстве спирта из мелассы и борьба с ними : дис. ... канд. техн. 
наук / Слюсаренко Тамара Платоновна ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1966. – 229 с.

258. Сморщок В. С. Некоторые вопросы исследования процесса прес-
сования биметаллических труб : дис. … канд. техн. наук / Сморщок 
Виктор Степанович ; Всесоюзный научно-исследовательский и конструктор-
ско-технологический институт трубной промышленности. – Днепропетровск, 
1966. – 133 с.

259. Соколова А. Л. Исследование влияния фракционного состава крис-
таллов на процесс кристаллизации утфеля последнего продукта : дис. ... канд. 
техн. наук / А. Л. Соколова ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1966. – 172 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

260. Стогний, И. П. Трудолюбие как нравственное качество личности : 
дис. ... канд. филос. наук / Стогний Иван Петрович ; Институт философии. – 
Киев, 1966. – 161 с.

261. Суходол, В. Ф. Водная экстракция сивушного масла на спиртовых 
заводах, перерабатывающих мелассу и зерно-картофельное сырье : дис. ... 
канд. техн. наук / Суходол Виктория Фоминична ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1966. – 195 с.

262. Таварткиладзе, Я. Н. Аналитическое исследование, моделирова-
ние и управление тепло- и массообменными процессами в двухфазной сис-
теме (на примере исследования диффузионного процесса в сахарной про-
мышленности) : дис. ... канд. техн. наук / Я. Н. Таварткиладзе ; Тбилисский 
научно-исследовательский институт приборостроения и средств автомати-
зации. – Тбилиси, 1966. – 199 с.

263. Теличкун, В. И. Исследование процесса выпечки хлеба при пере-
менных режимах : дис. ... канд. техн. наук / Теличкун Владимир Иванович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1966. – 153 с.

264. Ткаченко, С. И. Исследование циркуляционных характеристик 
выпарных аппаратов сахарной промышленности : дис. ... канд. техн. наук / 
Ткаченко Станислав Иосифович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1966. – 162 с.

265. Черныш, Н. А. Определение границ применимости и уточнение 
некоторых рабочих гипотез, положенных в основу задач динамики шахтного 
подьемного каната : дис. … канд. техн. наук / Черныш Николай Арсеньевич ; 
Днепропетровский горный институт им. Артема. – Днепропетровск, 
1966. – 141 с. 

266. Шилина, Г. В. Полярографическое исследование расплавленных 
солей в условиях конвективной диффузии : дис. … канд. хим. наук / Шилина 
Галина Владимировна ; Киевский технологический институту пищевой про-
мышленности. – Киев, 1966. – 252 с.  

267. Шпакович, П. И. Экономическая эффективность внедрения новой 
техники в хлебопекарной промышленности (на материалах хлебопекарных 
предприятий Украины) : дис. … канд. экон. наук / Шпакович Петр Иванович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1966. – 305 с.

268. Юдицкий, Д. Г. Исследование процессов и сравнительная оценка аппа-
ратуры непрерывного разваривания крахмалистого сырья в спиртовом произ-
водстве : дис. ... канд. техн. наук / Юдицкий Давид Григорьевич ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1966. – 253 с. 

269. Яценко, В. Г. Категория нравственного идеала в марксистско-ленин-
ской этике : дис. … канд. филос. наук / Яценко Вера Геннадиевна / Киевский 
ордена Ленина государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 
1966. – 280 с.
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Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
270. Волков Д. В. Некоторые вопросы теории элементарных частиц : 

дис. ... д-ра физ.-мат. наук / Волков Дмитрий Васильевич ; Физико-техни-
ческий институт. – Харьков, 1967. – 131 с. 

271. Герасименко А. А. Пути повышения выхода сахара в свеклосахарном 
производстве за счет усовершенствования отдельных стадий технологичес-
кого процесса : дис. ... д-ра техн. наук / Герасименко Анатолий Алексеевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1967. – 503 с. 

272. Головаха І. П. Нариси з історії філософсько-соціологічної думки 
української революції демократії : дис. ... д-ра філос. наук / Головаха Іван 
Петрович ; Відділ економіки, історії, філософії і права Академії наук УРСР. – 
Київ, 1967. – 257 с.

273. Кукибный А. А. Исследование подъемно-транспортных и перегру-
зочных машин для комплексной механизации транспортных и складских 
работ пищевых производств : дис. ... д-ра техн. наук / Кукибный Александр 
Андреевич ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1967. – 265 с.

274. Поплавский Ю. В. Новые конструкции ректификационных аппара-
тов и исследование их работы. В 2 ч. : дис. ... д-ра техн. наук / Поплавский 
Юлиан Викторович ; Московский институт химического машиностроения. – 
Москва, 1967. – 563 с.

275. Рухлядева А. П. Исследование и усовершенствование системы конт-
роля спиртового производства : дис. ... д-ра техн. наук / Рухлядева Антонина 
Павловна ; Всесоюзный научно-исследовательский институт спиртовой и 
ликеро-водочной промышленности. – Москва, 1967. – 467 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

276. Безнис А. Т. Физико-химическое исследование комплексообразова-
ния галогенидов алюминия с кислород- и азот-содержащими веществами в 
неводных средах : дис. ... канд. хим. наук / Безнис Анатолий Тимофеевич ; 
Украинская ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственная ака-
демия. – Киев, 1967. – 158 с. 

277. Билан В. Т. Воскресные школы на Украине (1859–1862 гг.) : дис. … 
канд. истор. наук / Билан Василий Трофимович ; Институт истории. – Киев, 
1967.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

278. Буляндра А. Ф. Теплофизические основы расчета терморадиацион-
ных сушильных установок пищевой промышленности : дис. ... канд. техн. 
наук / Буляндра Алексей Федорович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1967. – 185 с.

279. Бытьева Г. П. Основные представители дрожжеподобной микро-
флоры дрожжевого производства и борьба с ними : дис. ... канд. техн. наук / 
Г. П. Бытьева ; Всесоюзный научно-исследовательский институт жиров. – 
Лениград, 1967. – 140  с.

280. Великодный П. Л. Применение в пищевой промышленности 
импульс ного магнитного поля для обработки воды и растворов : дис. ... 
канд. техн. наук / Великодный Павел Лаврентьевич ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1967. – 161 с.

281. Виестур У. Э. Исследование и усовершенствование способов 
и аппаратов аэробной ферментации : дис. ... канд. техн. наук / Виестур 
Улдис Эрнестович ; Институт микробиологии им. А. Кирхенштейна. – Рига, 
1967. – 204 с.

282. Вовкодав И. Ф. Развитие теории обобщенных гипергеометрических 
функций в связи с задачами о напряженном состоянии пластин и оболочек : 
дис. ... канд. физ.-мат. наук / Вовкодав Иван Федорович ; Киевский ордена 
Ленина государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1967. – 
170 с.

283. Вовченко А. С. Определение производительности труда и трудо-
емкости продукции на предприятиях свеклосахарной промышленности : 
дис. … канд. экон. наук / Вовченко Александр Степанович ; Институт эконо-
мики. – Киев, 1967.

284. Гандзюк Д. И. Состояние и основные вопросы перспектив разви-
тия хлебопекарной промышленности Украинской ССР : дис. ... канд. экон. 
наук / Гандзюк Дина Ивановна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1967. – 231 с.

285. Гордиенко А. П. Исследование теплоотдачи к кипящим жидкостям 
и сахарным растворам при свободной конвекции : дис. ... канд. техн. наук / 
Гордиенко Александр Павлович ; Киевский технологический инс титут 
пищевой промышленности. – Киев, 1967. – 215 с.

286. Дорохович А. Н. Исследование процесса выпечки мучных конди-
терских изделий (пряников) инфракрасными лучами : дис. ... канд. техн. 
наук / Дорохович Антонелла Николаевна ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1967. – 270 с.

287. Загайкевич Л. В. Исследование поведения некоторых азотистых 
несахаров свеклы в процессе очистки и сгущения сока свеклосахарного 
производства : дис. ... канд. техн. наук / Загайкевич Леонид Владимирович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1967. – 155 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

288. Заднепряный В. А. Новый контактный аппарат для осуществле-
ния процессов массообмена в системе газ (пар) - жидкость и исследова-
ние его работы : дис. ... канд. техн. наук / Заднепряный Виктор Андреевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1967. – 186 с.

289. Золотов Э. Б. Исследование процесса лопастного нагнетания 
хлебного теста в делительных машинах : дис. ... канд. техн. наук / Золотов 
Эдуард Борисович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1967. – 182 с.

290. Капелюшный Д. И. Исследование процессов при укладке и хра-
нении сахарной свеклы : дис. ... канд. техн. наук / Д. И. Капелюшный ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1967. – 237 с.

291. Коваленко А. Я. Исследование технологии хлеба из ржаной обдир-
ной муки при применении жидких полуфабрикатов : дис. ... канд. техн. 
наук / Коваленко Антонина Яковлевна ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1967. – 212 с.

292. Кравец Ю. М. Исследование процессов производства кормового 
концентрата витамина В12 из барды спиртового завода, работающего на 
мелассе : дис. ... канд. техн. наук / Ю. М. Кравец ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1967. – 216 с.

293. Краснопольский Н. И. Исследование волнистых провальных таре-
лок ректификационных аппаратов применительно к задачам спиртовой про-
мышленности : дис. ... канд. техн. наук / Краснопольский Николай Иванович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1967. – 188 с.

294. Луцык В. И. Разработка и исследование быстродействующих уст-
ройств для автоматической блокировки и центрирования рисунка этикетки 
в конфетозаверточных автоматах. В 2 ч. : дис. ... канд. техн. наук / Луцык 
Владимир Иосифович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1967. – 362 с.

295. Мандельштейн М. Л. Исследование брагоректификационного 
аппарата как объекта управления : дис. ... канд. техн. наук / Мандельштейн 
Марк Львович ; Всесоюзный проектно-конструкторский и научно-исследо-
вательский институт автоматизации пищевой промышленности. – Одесса, 
1967. – 225 с.

296. Матвиенко Б. А. Исследование влияния гидродинамики на тепло-
вой режим выпарных аппаратов сахарной промышленности : дис. ... канд. 
техн. наук / Матвиенко Борис Андреевич ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1967. – 168 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

297. Натура Е. П. Ускоренное осветление и стабилизация прозрачности 
вин различными флокулянтами : дис. ... канд. техн. наук / Е. П. Натура ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1967. – 185 с.

298. Палаш И. П. Изменение сахаров в водных и щелочных растворах : 
дис. ... канд. техн. наук / И. П. Палаш ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1967. – 142 с.

299. Пивень Е. Н. Теоретическое и экспериментальное исследование 
тупиковых хлебопекарных печей с целью их автоматизации : дис. ... канд. 
техн. наук / Пивень Евгений Наумович ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1967. – 222 с.

300. Пушанко Н. Н. Исследование массоотдачи от свекловичной стружки 
к экстракционной жидкости в лабораторных и промышленных условиях 
(применительно к диффузионным аппаратам корытного и цепного типов) : 
дис. ... канд. техн. наук / Пушанко Николай Николаевич ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1967. – 264 с.

301. Синат-Радченко Д. Е. Исследование влияния низкочастотных 
механических колебаний на интенсификацию тепло- и массообмена в 
сахарных растворах и утфелях : дис. ... канд. техн. наук / Синат-Радченко 
Дмитрий Евгениевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1967. – 181 с.

302. Скорикова А. И. Исследование технологических процессов при 
интенсивном замесе пшеничного теста на скоростной ротационной машине : 
дис. ... канд. техн. наук / Скорикова Анна Ивановна ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1967. – 192 с.

303. Сторижко И. И. Исследование процесса дозирования сыпучих 
пищевых продуктов в расфасовочно-упаковочных автоматах дозатором с 
мерными стаканами : дис. ... канд. техн. наук / Сторижко Иосиф Иванович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1967. – 251 с.

304. Требин Л. И. Исследование поведения сахарозы при нагревании 
межкристальных паток в условиях варки утфелей : дис. ... канд. техн. наук / 
Л. И. Требин ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1967. – 177 с.

305. Фурман И. М. Значение культурной революции для преодоле-
ния религиозных пережитков в сознании людей (на материалах Украины) : 
дис. … канд. филос. наук / Фурман Иван Маркович ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1967. – 304 с. 

306. Хиль Г. Н. Исследование и разработка способа выделения кормо-
вого препарата биомицина из глубинной культуры Act. Aureofaciens : дис. ... 
канд. техн. наук / Г. Н. Хиль ; Украинский научно-исследовательский инсти-
тут спиртовой и ликеро-водочной  промышленности. – Киев, 1967. – 270 с.
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1968
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
307. Аношин И. М. Теория и принципы конструирования высоко-

эффективных ректификационных аппаратов : дис. ... д-ра техн. наук / 
Аношин Иван Михайлович ; Краснодарский политехнический институт. – 
Краснодар, 1968. – 182 с.

308. Тобилевич Н. Ю. Исследование рабочих процессов при выпа-
ривании сахарных растворов. В 2 кн. : дис. ... д-ра техн. наук / Тобилевич 
Назар Юрьевич ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1968. – 831 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

309. Амлинский Л. З. Разработка и исследование метода автоматичес-
кого регулирования процесса непрерывной варки сахарных утфелей : дис. ... 
канд. техн. наук / Л. З. Амлинский ; Всезоюзный научно-исследовательский 
институт сахарной промышленности. – Киев, 1968. – 207 с.

310. Беспалько А. П. Исследование клапанных провальных тарелок и их 
применение в эпюрационных и ректификационных колоннах спиртового произ-
водства : дис. ... канд. техн. наук / Беспалько Анатолий Петрович ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1968. – 245 с.

311. Ващенко А. Ф. Поточные линии и повышение экономической 
эффективности их использования в пищевой промышленности (на мате-
риалах кондитерской промышленности УССР) : дис. ... канд. экон. наук / 
Ващенко Анна Федоровна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1968. – 283 с.

312. Демчук А. П. Исследование факторов препятствующих воз-
никновению картофельной болезни хлеба : дис. ... канд. техн. наук / 
Демчук Александра Петровна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1968. – 233 с.

313. Еремеев А. И. Исследование процесса сушки кукурузного крах-
мала в пневматической сушильной установке со встроенным ротором-раз-
рыхлителем в потоке высоконагретого воздуха : дис. ... канд. техн. наук / 
А. И. Еремеев ; Всесоюзный научно-исследовательский институт крах-
мала. – Краснодар, 1968. – 143 с.

314. Заинчковский А. А. Экономическая эффективность капитальных 
вложений в колхозах (на примере колхозов свекловично-зерновой специали-
зации лесостепной зоны УССР) : дис. … канд. экон. наук : 594 / Заинчковский 
Анатолий Александрович ; Институт экономики. – Киев, 1968. – 231 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

315. Заруднев Л. П. Исследование гидродинамических и тепловых про-
цессов при нагревании раствора в смеси с воздухом : дис. ... канд. техн. 
наук / Л. П. Заруднев ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1968. – 268 с.

316. Зинко Б. М. Исследование износостойкости деталей техноло-
гического оборудования сахарных заводов, упрочненных пластическим 
деформированием поверхностного слоя : дис. ... канд. техн. наук / Зинко 
Борис Михайлович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1968. – 175 с.

317. Килунов А. Ф. Материалистическая диалектика и специальные 
методы исторического исследования : дис. ... канд. филос. наук : 620 / 
Килунов Анатолий Федорович ; Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 294 с.

318. Козявкин А. П. Исследование технологических свойств полупро-
дуктов свеклосахарного производства после электроионитной очистки : 
дис. ... канд. техн. наук / Козявкин Анатолий Петрович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1968. – 202 с.

319. Конончук А. А. Исследование регулярных пластинчатых насадок 
применительно к условиям спиртового производства : дис. ... канд. техн. 
наук / Конончук Альбина Алексеевна ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1968. – 262 с.

320. Лихицкий М. Х. Исследование процесса отстаивания сока 1 сату-
рации с применением природных флокулянтов : дис. ... канд. техн. наук / 
Лихицкий Михаил Харитонович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1968. – 198 с. 

321. Манк В. В. Изучение состояния воды в акваполисоединениях и 
алюмосиликатах методом протонного магнитного резонанса : дис. … канд. 
физ.-мат. наук : 01.01.03 / Манк Валерий Вениаминович ; Физико-техничес-
кий институт низких температур. – Харьков, 1968.

322. Мустяца В. Т. Исследование массопереноса в материалах при нало-
жении высокочастотных электрических полей : дис. ... канд. техн. наук / 
Мустяца Валентин Тимофеевич ; Институт технической теплофизики. – 
Киев, 1968. – 190 с.

323. Недужко Е. А. Исследование влияния перемешивания на теплоот-
дачу при уваривании утфелей : дис. ... канд. техн. наук / Недужко Елена 
Александровна ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1968. – 158 с.

324. Некоз А. И. Гидроэрозия деталей центробежных насосов свекло-
сахарных заводов : дис. ... канд. техн. наук / Некоз Александр Иванович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1968. – 162 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

325. Полторак П. В. Совершенствование планирования и экономичес-
кого стимулирования в свеклосахарной промышленности : дис. … канд. 
экон. наук / П. В. Полторак ; Всесоюзный научно-исследовательский инс-
титут сахарной промышленности. – Киев, 1968. – 220 с.

326. Поржезинский Ю. Г. Исследование режимов опускного движе-
ния жидкости в кипятильных трубах выпарных аппаратов и испарителей : 
дис. ... канд. техн. наук / Поржезинский Юрий Георгиевич ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1968. – 206 с.

327. Процюк Т. Б. Изучение фазового равновесия жидкость-пар и про-
цесса ректификации некоторых систем спиртового производства : дис. ... 
канд. техн. наук / Процюк Тамара Борисовна ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1968. – 92 с.

328. Прядко Н. А. Исследование теплообмена при кипении водно-спир-
товых смесей и полупродуктов спиртового производства : дис. ... канд. техн. 
наук / Прядко Николай Алексеевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1968. – 244 с.

329. Рыженко В. Л. Исследование растворимости оксихинолинатов в 
органических растворителях и применение этих систем в анализе : дис. … 
канд. хим. наук / Рыженко Виктория Леонидовна ; Киевский государствен-
ный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 162 с.

330. Семенов В. Ф. Разработка и исследование аппаратуры для непре-
рывного культивирования дрожжей в производстве шампанского : дис. … 
канд. техн. наук / В. Ф. Семенов ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1968. – 214 с.

331. Смолянова В. Б. Совершенствование структуры экономики –  
важная закономерность развития социализма : дис. … канд. экон. наук / 
Смолянова Виктория Борисовна ; Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1968. – 236 с.

332. Телис П. И. Исследование осахаривателя для непрерывного зати-
рания в пивоваренном производстве как объекта автоматизации : дис. ... 
канд. техн. наук / П. И. Телис ; Воронежский технологический институт. – 
Воронеж, 1968. – 259 с.

333. Ткаченко О. А. Исследование влияния скорости циркуляции и 
гидродинамики двухфазного потока на теплообмен при кипении в трубах 
выпарных аппаратов сахарных заводов : дис. ... канд. техн. наук / Ткаченко 
Олег Александрович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1968. – 228 с.

334. Тофан И. Исследование механизма процесса выпечки хлеба в увлаж-
ненной среде рабочей камеры тоннельной хлебопекарной печи : дис. ... 
канд. техн. наук / Тофан Иоан ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1968. – 188 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

335. Федоренко Г. А. Исследование процесса электроосаждения олова 
и оловянно-цинкового сплава из комплексного триполифосфатного элек-
тролита : дис. … канд. хим. наук : 073 / Федоренко Георгий Андреевич ; 
Киевский политехнический институт. – Киев, 1968. – 189 с.
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Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
336. Губенко В. И. Соотношение знаний и преобразования действитель-

ности : дис. … д-ра филос. наук / Губенко Владимир Ильич ; Институт фило-
софии. – Киев, 1969. – 487 с.

337. Жура К. Д. Исследование и совершенствование методов технологии 
очистки диффузионного сока в целях повышения качества сахара и его выхода 
из сырья : дис. ... д-ра техн. наук / Жура Кузьма Данилович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1969. – 470 с.

338. Лысянский В. М. Аналитические и экспериментальные исследова-
ния экстракции растворимых веществ из ткани растительного сырья в про-
цессах и аппаратах пищевых производств : дис. ... д-ра техн. наук / Лысянский 
Виктор Маркович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1969. – 586 с.

339. Матов Б. М. Исследование кинетических закономерностей процесса 
электрофлотации в некоторых производствах пищевой промышленности : 
дис. ... д-ра техн. наук / Матов Борис Михайлович ; Кишиневский политех-
нический институт им. С. Лазо. – Кишинев, 1969. – 366 с.

340. Никитин Г. А. Исследование процесса метанового брожения на отхо-
дах спиртового производства : дис. ... д-ра техн. наук / Никитин Геннадий 
Алексеевич ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1969. – 554 с.

341. Федоткин И. М. Интенсификация теплообменных процессов в 
аппаратах пищевых производств. В 2 ч. : дис. ... д-ра техн. наук / Федоткин 
Игорь Михайлович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1969. – 773 с.

342. Фельдман А. Л. Биохимические исследования растительного сырья 
для промышленной переработки и повышение качества консервов : дис. ... 
д-ра техн. наук / Фельдман Алиса Леоновна ; Одесский технологический 
институт консервной промышленности. – Одесса, 1969. – 537 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

343. Богдан И. Г. Исследование трепела и глинистых минералов с 
целью получения фильтровального порошка и отбельной земли для при-
менения в пищевой промышленности : дис. ... канд. техн. наук / Богдан 
Иван Григорьевич ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1969. – 176 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

344. Бойко Л. М. Гидролиз белковых веществ ячменя в процессе зати-
рания под действием протеолитических ферментов плесневого гриба Asp.
oryzae и солода : дис. ... канд. техн. наук / Бойко Людмила Михайловна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1969.– 161 с. 

345. Бренман С. А. Разработка путей снижения количества продукто-
вых утфелей в сахарорафинадном производстве : дис. ... канд. техн. наук / 
С. А. Бренман ; Краснодарский политехниеский институт. – Краснодар, 
1969. – 196 с.

346. Бурдукова Р. С. Исследование двухкомпонентных систем с водо-
родной связью методом светорассеивания : дис. ... канд. физ.-мат. наук / 
Бурдукова Рема Степановна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1969. – 167 с.

347. Вайлов В. Я. Исследование и разработка метода стабилизации удель-
ной нагрузки свекловичной стружки в колонном диффузионном аппарате : 
дис. ... канд. техн. наук / В. Я. Вайлов ; Всесоюзный научно-исследователь-
ский институт сахарной промышленности. – Киев, 1969. – 155 с.

348. Васильев Э. О. Разработка и исследование автоматического метода 
определения содержания сбраживаемых углеводов в полупродуктах спирто-
вого производства : дис. ... канд. техн. наук / Э. О. Васильев ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт спиртовой и ликеро-водочной промыш-
ленности. – Москва, 1969. – 176 с.

349. Веренко В. Д. Глубинное выращивание клубеньковых бакте-
рий гороха и получение лиофильных культур : дис. ... канд. биол. наук / 
Веренко Валентин Дмитриевич ; Украинский научно-исследовательский 
институт земледелия. – Киев, 1969. – І52 с.

350. Витавская А. В. Разработка способа применения в хлебопекарном 
производстве комплексного ферментного препарата из пивных дрожжей : 
дис. ... канд. техн. наук / Витавская Анастасия Васильевна ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1969. – 192 с.

351. Володарский А. В. Исследование тепловых и гигротермических 
процессов при выпечке хлеба в тоннельных печах : дис. ... канд. техн. наук / 
Володарский Александр Виктрович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1969. – 243 с.

352. Волохова Н. А. Экономическая эффективность внедрения новой тех-
ники в ликеро-водочной промышленности Украинской ССР : дис. ... канд. 
экон. наук / Волохова Нинель Антоновна ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев,1969. – 226 с.

353. Гончаренко Б. Н. Исследование динамики системы центрирования 
рисунка этикетки в конфетозаверточных автоматах высокой производитель-
ности : дис. ... канд. техн. наук / Гончаренко Борис Николаевич ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1969. – 184 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

354. Гуревич А. А. Исследование и разработка оптимальной сис-
темы автоматического управления распылительной сушильной установ-
кой в производстве синтетических моющих средств : дис. ... канд. техн. 
наук / А. А. Гуревич ; Всесоюзный проектно-конструкторский и  научно-
исследовательский институт автоматизации пищевой промышленности 
«Пищепромавтоматика». – Одесса, 1969. – 181 с.

355. Заец А. С. Исследование влияния пульсаций на гидравлические 
сопротивления и теплообмен при нагревании сахарных растворов. В 2 ч. : 
дис. ... канд. техн. наук / Заец Александр Семенович ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1969. – 400 с.

356. Зелепуга А. С. Исследование процесса сушки пищевых мелкокрис-
таллических материалов в виброкипящем слое : дис. ... канд. техн. наук / 
А. С. Зелепуга ; Институт тепло- и массообмена. – Минск, 1969. – 211 с.

357. Куценко Б. А. Исследование процессов очистки продуктов перера-
ботки тростникового сахара-сырца : дис. ... канд. техн. наук / Б. А. Куценко ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1969. – 173 с.

358. Лебедюк Т. К. Исследование процесса обработки пивного сусла 
холодом : дис. ... канд. техн. наук / Т. К. Лебедюк ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1969. – 126 с.

359. Лихицкая В. С. 2-бензселеназолилалкил (арил) карбоновые кислоты 
и их превращение : дис. … канд. хим. наук / Лихицкая Валентина Семеновна ; 
Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 
1969. – 128 с.

360. Маркианова Л. М. Влияние технологических факторов на содержа-
ние летучих карбонильных соединений в хлебе украинском новом и его качес-
тво : дис. ... канд. техн. наук / Маркианова Людмила Михайловна ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1969. – 154 с.

361. Медведев И. Г. Себестоимость и рентабельность производства про-
дукции скотоводства в колхозах западной лесостепи Украинской ССР (на 
примере колхозов Теребовлянского района Тернопольской области) : дис. … 
канд. экон. наук / Медведев Иван Григорьевич ; Украинский научно-иссле-
довательский институт экономики и организации сельского хозяйства 
им. А. Г. Шлихтера. – Киев, 1969. – 235 с.

362. Мелетьев А. Е. Исследование автолиза пивных дрожжей и влияния 
добавки автолизата на созревание пива : дис. ... канд. техн. наук / Мелетьев 
Анатолий Евгеньевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1969. – 183 с.

363. Олянская С. П. Исследование технологии определения преддефе-
кационного осадка с целью повышения эффекта очистки сока : дис. ... канд. 
техн. наук / Олянская Светлана Пантелеймоновна ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1969. – 266 с.



66

К
И

ЇВ
С

ЬК
И

Й
 Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

ЧН
И

Й
 ІН

С
ТИ

ТУ
Т 

Х
А

РЧ
О

В
О

Ї П
РО

М
И

СЛ
О

В
О

С
ТІ

19
69

Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

364. Осейко Н. И. Исследование процесса обработки кориандрового 
жирного масла с целью замены им пищевых масел в промышленных про-
изводствах : дис. ... канд. техн. наук : 05.175 / Осейко Николай Иванович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1969. – 185 с.

365. Островская М. С. Исследование в области растворимости и экс-
тракции N-бензоилфенилгидроксиламинов : дис. … канд. хим. наук / 
Островская Мира Семеновна ; Киевский государственный институт 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 170 с.

366. Павлов Г. А. Исследование массоотдачи в колонне с колпачково-
ситчатыми тарелками с целью улавливания паров спирта водой : дис. ... 
канд. техн. наук / Г. А. Павлов ; Кишиневский политехнический институт. – 
Кишинев, 1969. – 179 с.

367. Паламаренко А. З. Исследование процесса выключения пре-
дохранительных фрикционных муфт : дис. … канд. техн. наук / 
Паламаренко Александр Захарович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1969. – 131 с.

368. Петрушевский В. В. Исследование процесса кристаллизации гид-
ратной глюкозы и разработка способа непрерывной кристаллизации : дис. ... 
канд. техн. наук / Петрушевский Вячеслав Витальевич ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1969. – 258 с.

369. Положенцева Н. Г. Исследование процесса ректификации при 
получении спирта из мелассы : дис. ... канд. техн. наук / Н. Г. Положенцева ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт спиртовой и ликеро-
водочной промышленности. – Москва, 1969. – 151 с.

370. Прокопенко А. Д. Исследование способов приготовления эмуль-
сий для сахарных сортов печенья : дис. ... канд. техн. наук / Прокопенко 
Алла Дмитриевна ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1969. – 240 с.

371. Рекославский В. В. Исследование кинетики теплообмена при 
выпечке подового хлеба : дис. ... канд. техн. наук / В. В. Рекославский ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1969. – 157 с.

372. Сирый О. Н. Влияние тепловых, гидротермических режимов, 
конструктивных и эксплуатационных факторов на качественные пока-
затели при выпаривании сахарных растворов : дис. ... канд. техн. наук / 
Сирый Олег Николаевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1969. – 211 с.

373. Смертяк Ю. Л. Исследование долговечности сальниковых уплот-
нений центробежных насосов свеклосахарных заводов : дис. ... канд. техн. 
наук / Ю. Л. Смертяк ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1969. – 154 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

374. Супрунчук В. К. Исследование коррозионного разрушения металла 
диффузионных аппаратов свекло-сахарных заводов и методы защиты : дис. ... 
канд. техн. наук / Супрунчук Владимир Константинович ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1969. – 221 с.

375. Сухомлин Р. И. Исследование N-цинамоил-N-фенилгидро-
ксиламина как экстракционного реагента : дис. … канд. хим. наук / 
Сухомлин Раиса Ивановна ; Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1969. – 186 с.

376. Таран В. М. Исследование однонаправленных тарелок для при-
менения их в спиртовой промышленности : дис. ... канд. техн. наук / 
Таран Виталий Михайлович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1969. – 249 с.

377. Трегуб В. Г. Исследование кинетики процессов кристаллизации 
сахара в утфельных вакуум-аппаратах и кристаллизаторах : дис. ... канд. 
техн. наук / Трегуб Виктор Григорьевич ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1969. – 298 с.

378. Яроцкий В. Г. Исследование процессов получения поваренной 
соли из рассолов в распылительных сушилках : дис. ... канд. техн. наук / 
В. Г. Яроцкий. – Киев, 1969. – 169 с.
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1970 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
379. Сагань И. И. Интенсификация и оптимизация работы теплооб-

менных устройств пищевой промышленности : дис. ... д-ра техн. наук / 
Сагань Иван Иванович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1970. – 480 с.

380. Сапронов А. Р. Исследование процессов распада сахаров и образо-
вания цветных веществ в сахарном производстве : дис. ... д-ра техн. наук / 
Сапронов Алексей Романович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1970. – 371 с.

381. Чепурнов И. А. Совершенствование пропорций и повышение 
эффективности общественного животноводства в условиях технического 
прогресса (вопросы анализа и планирования) : дис. … д-ра экон. наук / 
Чепурнов Иван Андреевич ; Научно-исследовательский институт Госплана 
УССР. – Киев, 1970. – 593 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

382. Андрийко А. Н. Исследование горелочных устройств для сжигания 
природного газа и мазута в хлебопекарных печах : дис. ... канд. техн. наук / 
А. Н. Андрийко ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1970. – 220 с.

383. Антонович А. Л. Исследования по автоматизации процессов 
очист ки сахарного производства : дис. ... канд. техн. наук / А. Л. Антонович ; 
Академия наук Молдавской ССР. Отдел энергетической кибернетики. – 
Кишенев, 1970. – 203 с.

384. Белик Н. В. Деятельность партийных организаций Украины по повы-
шению культурно-технического уровня рабочих металлургической промыш-
ленности (1959–1965 гг.) : дис. ... канд. истор. наук / Белик Николай Васильевич ; 
Институт истории партии ЦК КП Украины. – Киев,1970. – 298 с.

385. Вирич Л. Я. Исследование бактериальных ферментных препаратов 
как улучшителей качества хлеба : дис. ... канд. техн. наук / Вирич Людмила 
Яковлевна ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1970. – 197 с.

386. Гирявец П. В. Государственная социалистическая собственность 
и ее развитие в период строительства коммунизма (на материалах УССР) : 
дис. ... канд. экон. наук / Гирявец Петр Васильевич ; Киевский государствен-
ный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 218 с. 



69

К
И

ЇВ
С

ЬК
И

Й
 ТЕХ

Н
О

Л
О

ГІЧН
И

Й
 ІН

С
ТИ

ТУ
Т 

Х
А

РЧО
В

О
Ї П

РО
М

И
СЛ

О
В

О
С

ТІ
1970

Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

387. Дубинин О. А. Исследование динамических перегрузок вакуум-
аппаратов заводов сахарной промышленности : дис. ... канд. техн. наук / 
Дубинин Олег Александрович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1970. – 162 с.

388. Дыченко А. С. Исследование процесса выпаривания и его интенси-
фикации в аппаратах сахарной промышленности : дис. ... канд. техн. наук / 
Дыченко Анатолий Сергеевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1970. – 287 с.

389. Казимиров Р. К. Исследование гидродинамики и массопередачи 
ударно-распылительных инжекционных тарелок для применения их в 
спиртовой промышленности : дис. ... канд. техн. наук / Р. К. Казимиров ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1970. – 240 с.

390. Каретникова Л. И. Исследование влияния основных технологи-
ческих факторов и улучшителей при выработке хлеба из пшеничной муки 
1 сорта по новой технологии : дис. ... канд. техн. наук / Л. И. Каретникова ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1970. – 169 с.

391. Карпович Н. С. Локальные кинетические коэффициенты экс-
тракции сахара из свеклы и нормализация процесса в дифуззионных аппа-
ратах свеклосахарного производства : дис. ... канд. техн. наук / Карпович 
Николай Сергеевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1970. – 175 с.

392. Ларченко Л. И. Теория социализма «национального типа» в освобо-
дившихся странах Африки и их эволюция к научному социализму : дис. … 
канд. филос. наук / Ларченко Леонид Иванович ; Киевский политехничес-
кий институт. – Киев, 1970. – 181 с.

393. Лебединская Л. В. Совершенствование отраслевой структуры 
пищевой промышленности Украинской ССР : дис. ... канд. экон. наук / 
Л. В. Лебединская ; Киевский институт народного хозяйства. – Киев, 
1970. – 222 с. 

394. Лейчик В. Я. Исследование конвективных конвейерных сушильных 
установок макаронного производства и разработка систем автоматического 
регулирования : дис. ... канд. техн. наук / В. Я. Лейчик ; Всесоюзный про-
ектно-конструкторский научно-исследовательский институт автоматизации 
пищевой промышленности. – Одесса, 1970. – 141 с.

395. Лещенко В. П. Исследование сорбционных и ионообменных свойств 
катионов в диоксано-водных средах : дис. … канд. хим. наук / Лещенко 
Владимир Павлович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1970. – 155 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

396. Мендельсон Л. Н. Разработка технологии получения из пивных 
дрожжей комплексного ферментного препарата для хлебопекарной и кон-
дитерской промышленности : дис. ... канд. техн. наук / Л. Н. Мендельсон ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1970. – 242 с.

397. Павленко В. С. Исследование долговечности шарнирных узлов 
ирисозаверточных автоматов : дис. ... канд. техн. наук / В. С. Павленко ; 
Киевский технологический  институт пищевой промышленности. – Киев, 
1970. – 215 с.

398. Передерій А. Ф. Методичні особливості і зміст факультативних 
практикумів з оптики в середній школі : дис. … канд. пед. наук / Передерій 
Аркадій Феофанович ; Київський державний педагогічний інститут 
ім. О. М. Горького. – Київ, 1970. – 294 с.

399. Пинчук Ю. К. Исследование гидродинамических процессов в вер-
тикальных выпарных аппаратах с усиленной естественной циркуляцией : 
дис. ... канд. техн. наук / Ю. К. Пинчук ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1970. – 132 с.

400. Поляков А. М. Производственные мощности предприятий электро-
бытового машиностроения и улучшения их использования : дис. … канд. 
экон. наук / Поляков Александр Максимович ; Научно-исследовательский 
экономический институт при Госплане СССР. – Киев, 1970. – 234 с.

401. Поперека И. К. Исследование влияния содержания твердой фазы 
в утфелях на скорость кристаллизации сахарозы : дис. ... канд. техн. наук / 
И. К. Поперека ; Всесоюзный научно-исследовательский институт сахар-
ной промышленности. – Киев, 1970. – 183 с.

402. Псалом П. Г. Исследование и совершенствование процессов 
выделения дрожжей из культуральной среды : дис. ... канд. техн. наук / 
П. Г. Псалом ; Украинский научно-исследовательский институт спиртовой 
и ликеро-водочной промышленности. – Киев, 1970. – 225 с.

403. Рейтман И. Г. Изыскание оптимальных технологических 
условий сушки и отлежки хмеля : дис. ... канд. техн. наук / Рейтман 
Иосиф Григорьевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1970. – 145 с.

404. Рубаник В. В. Исследование теплофизических характеристик мяс-
ных фаршей : дис. ... канд. техн. наук / В. В. Рубаник ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1970. – 157 с.

405. Сиренко С. И. Исследование процесса кристаллообразования в 
сахарных растворах и разработка кристаллогенератора утфельного вакуум-
аппарата непрерывного действия : дис. ... канд. техн. наук / Сиренко 
Сергей Иванович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1970. – 301 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

406. Ткачук Г. П. Бесконечно малые изгибания поверхностей вра-
щения знакопеременной кривизны : дис. … канд. физ.-мат. наук / 
Ткачук Галина Прокофьевна ; Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1970. – 99 с.

407. Ткач Н. В. Исследование кинетики электроконтактного нагрева 
мясных фаршей : дис. ... канд. техн. наук / Н. В. Ткач ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1970. – 163 с.

408. Фирисюк В. Р. Исследование процесса нагревания сахарных рас-
творов при пленочном течении по наклонной поверхности и разработка 
пленочных теплообменных аппаратов : дис. ... канд. техн. наук / Фирисюк 
Виктор Романович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1970. – 140 с.

409. Цимбалюк Л. Г. Экономическая эффективность производства кор-
мовых дрожжей на спиртовых заводах : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.03 / 
Цимбалюк Людмила Георгиевна ; Московский институт пищевой промыш-
ленности. – Москва, 1970. – 205 с.

410. Шалденко Д. К. Исследования и разработка элементов поточных 
линий подготовки стеклянной тары и разлива пищевых жидкостей : дис. ... 
канд. техн. наук / Шалденко Дмитрий Константинович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1970. – 181 с.

411. Юхимец А. К. Исследование процессов вакуумного охлаждения 
молока при ультравысокотемпературной обработке : дис. ... канд. техн. наук : 
05.175 / Юхимец Анатолий Константинович ; Московский технологический 
институт пищевой промышленности. – Москва, 1970. – 230 с.
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Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
412. Устинников Б. А. Интенсификация непрерывно-поточного про-

цесса производства спирта из крахмалистого сырья : дис. ... д-ра техн. наук / 
Устинников Борис Алексеевич ; Всесоюзный научно-исследовательский 
институт продуктов брожения. – Москва, 1971. – 405 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

413. Аникеев Ю. В. Исследование фильтрования сатурационных соков 
и сиропа свеклосахарного производства на фильтрах новых типов (ФЦВО, 
ФПАКМ, вакуум-фильтр со сходящей тканью) : дис. ... канд. техн. наук / 
Аникеев Юрий Васильевич ; Всесоюзный научно-исследовательский инс-
титут сахарной промышленности. – Киев, 1971. – 195 с.

414. Болдуй Г. А. Анализ состояния и резервы повышения эффективности 
вспомогательных производств предприятий кондитерской промышленности 
Украинской ССР : дис. ... канд. экон. наук / Болдуй Галина Андреевна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1971. – 239 с.

415. Буряков Н. И. Исследование процесса непрерывного получения 
утфеля свеклосахарного производства с удалением влаги при кипении и спо-
собом «без кипения» : дис. ... канд. техн. наук / Буряков Николай Иванович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1971. – 148 с.

416. Гасанов А. Т. Пути обеспечения молоком и молочными продуктами 
населения районов с недостающими сырьевыми ресурсами на примере 
Дагестанской АССР : дис. ... канд. экон. наук / Гасанов Анвар Токтараханович ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт молочной промышлен-
ности. – Киев, 1971. – 213 с.

417. Городецкий Е. –И. Т. Разработка и исследование аппарата для дис-
тилляции жидкостей при температурах ниже их точек кипения : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.175 / Е. –И .Т. Городецкий ; Киевский технологический инс-
титут легкой промышленности. – Киев, 1971. – 170 с.

418. Гоманюк Д. Г. Исследование химического состава и технологичес-
ких свойств сахарной свеклы различных районов Украины : дис. ... канд. 
техн. наук / Д. Г. Гоманюк ; Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут сахарной промышленности. – Киев, 1971. – 158 с. 
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

419. Даценко Н. М. Исследование механизмов для очистки свеклы от 
примесей тяжелее воды на гидравлических транспортерах сахарных заво-
дов : дис. ... канд. техн. наук / Даценко Николай Мефодиевич ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 234 с.

420. Дробот В. И. Исследование технологии переработки молочной сыво-
ротки в хлебопечении : дис. ... канд. техн. наук / Дробот Вера Ивановна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1971. – 213 с.

421. Ерошенко И. А. Совершенствование и разработка методов контроля 
физического состояния свеклы при приемке сахарными заводами : дис. ... 
канд. техн. наук / Ерошенко Инна Андреевна ; Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт сахарной промышленности. – Киев, 1971. – 182 с.

422. Жмыря Л. П. Исследование диффузионных свойств водных раство-
ров сахарозы и полупродуктов свеклосахарного производства : дис. ... канд. 
техн. наук / Жмыря Людмила Павловна ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 174 с.

423. Зубкова В. И. Разработка жирового комплекса для заменителей жен-
ского молока : дис. ... канд. техн. наук / В. И. Зубкова ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 233 с.

424. Зубченко В. П. Исследование динамики процессов в вакуум-аппа-
рате непрерывного действия : дис. ... канд. техн. наук / В. Л. Зубченко ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1971. – 211 с.

425. Иванюк А. А. Исследование кинетики сорбции цветных веществ 
и разработка технологии обесцвечивания свеклосахарных продуктов ани-
онитами в движущемся слое : дис. ... канд. техн. наук / А. А. Иванюк ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной промышлен-
ности. – Киев, 1971. – 195 с.

426. Калина С. Н. Исследование технологических достоинств новых сор-
тов сахарной свеклы : дис. ... канд. техн. наук / Калина Светлана Николаевна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1971. – 194 с.

427. Капитальный В. Г. Исследование в области интенсифика-
ции производства пищевой уксусной кислоты : дис. ... канд. техн. наук / 
В. Г. Капитальный ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1971. – 152 с.

428. Карась В. А. Исследование теплоотдачи при кипении воды, сахар-
ных растворов и водно-спиртовых смесей в стекающей пленке на гори-
зонтальных трубах : дис. ... канд. техн. наук / Карась Виктор Алексеевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1971. – 189 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

429. Коваленко А. Д. Исследование и совершенствование процесса 
непрерывного сбраживания мелассы на спирт : дис. ... канд. техн. наук / 
А. Д. Коваленко ; Украинский научно-исследовательский институт спирто-
вой и ликеро-водочной  промышленности. – Киев, 1971. – 252 с.

430. Косенко В. А. Исследование условий получения и некоторых 
физико-химических свойств боридов платиноидов : дис. ... канд. техн. наук / 
Косенко Валерий Анатольевич ; Институт проблем материаловедения. – 
Киев, 1971. – 191 с.

431. Кузнецова Р. В. Повышение эффективности производства в конди-
терской промышленности на основе совершенствования организации труда : 
дис. ... канд. экон. наук / Р. В. Кузнецова ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 293 с. 

432. Ладанюк А. П. Исследование свойств выпарной установки для глю-
козного сиропа как объекта управления и разработка системы ее автоматиза-
ции : дис. ... канд. техн. наук / Ладанюк Анатолий Петрович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 214 с.

433. Лях Е. В. Исследование и усовершенствование технологии пшенич-
ного хлеба с сокращенным периодом брожения теста : дис. ... канд. техн. 
наук / Лях Евгения Васильевна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1971. – 198 с.

434. Манукян Р. З. Оптимизация сбыта как резерв повышения экономи-
ческой эффективности молочного производства (по материалам Армянской 
ССР) : дис. ... канд. экон. наук / Р. З. Манукян ; Ереванский зоотехническо-
ветеринарный институт. – Ереван, 1971. – 145 с.

435. Маринич Н. И. Исследование усилий и напряжений в элемен-
тах главного конвейера буртоукладчика сахарной свеклы «Комплекс-65» : 
дис. ... канд. техн. наук / Н. И. Маринич ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 155 с.

436. Маслечкина Р. С. Разработка режима получения и применения лак-
томицина для подавления инфекции при непрерывном сбраживании крах-
малистых заторов : дис. ... канд. техн. наук / Р. С. Маслечкина ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт продуктов брожения. – Москва, 1971. – 
182 с.

437. Муравская О. Г. Исследование работы клапанных переточных таре-
лок ректификационных установок для получения этилового спирта : дис. ... 
канд. техн. наук / Муравская Ольга Глебовна ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 199 с.

438. Нгуен Д. Изыскание оптимальных условий осахаривания крахмала 
маниока ферментами плесневых грибов Asp. oryzae 476 «И» и Asp. Awamori–
22 в производстве спирта : дис. ... канд. техн. наук / Нгуен Динь-Тхыонг ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1971. – 149 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

439. Носенко В. А. Выделение этилового спирта из эфиро-альдегидной 
фракции в условиях спиртових заводов, перерабатывающих мелассу : дис. ... 
канд. техн. наук / В. А. Носенко ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1971. – 174 с.

440. Острик А. С. Исследование процесса выпечки при различ-
ных способах электрического обогрева : дис. ... канд. техн. наук / Острик 
Алексей Семенович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1971. – 187 с.

441. Петренко Ю. Д. Исследование гидродинамики и теплообмена при 
кипении воды и сахарных растворов в кольцевых каналах при низких давле-
ниях и вакууме : дис. ... канд. техн. наук / Ю. Д. Петренко ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 229 с.

442. Руденко В. И. Исследование вибрационного резания корнеплодов 
и разработка новых эффективных резок для пищевой промышленности : 
дис. ... канд. техн. наук / В. И. Руденко ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 158 с.

443. Руденко-Грицюк Г. Е. Исследование гидравлических сопротивле-
ний трубопроводов при течении жидких продуктов свеклосахарного про-
изводства : дис. ... канд. техн. наук / Руденко-Грицюк Галина Евгеньевна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1971. – 210 с.

444. Рудик П. А. Організаційна і ідеологічна робота сільських пар-
тійних організацій України (1953–1958 рр.) : дис. ... канд. істор. наук : 
570 / Рудик Петро Андрійович ; Київський державний університет ім. 
Т. Г. Шевченка. – Київ, 1971. – 267 с.

445. Савчук М. Я. Исследование влияния условий сбраживания мелассы 
на качество спирта : дис. ... канд. техн. наук / М. Я. Савчук ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 226 с.

446. Сигал М. Н. Научные основы конструирования зон увлажне-
ния тоннель ных хлебопекарных печей и исследование гигротермичес-
ких процессов в них : дис. ... канд. техн. наук / Сигал Марк Нисонович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1971. – 193 с.

447. Слынько А. И. Гидроабразивное изнашивание центробежных насо-
сов свеклосахарных заводов : дис. ... канд. техн. наук / А. И. Слынько ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1971. – 188 с.

448. Стратиенко О. В. Исследование массообмена при интенсификации 
процесса экстракции сахара из свекловичной стружки : дис. ... канд. техн. 
наук / Стратиенко Олег Владимирович ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 213 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

449. Ткаченко Н. М. Повышение экономической эффективности жомо-
сушильного производства свеклосахарных заводов : дис. ... канд. экон. наук / 
Н. М. Ткаченко ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1971. – 265 с.

450. Цышевский В. Г. Совершенствование организации межотрасле-
вых связей и производственного кооперирования в народохозяйственных 
комплексах (на примере комплекса «сельское хозяйство-пищевая промыш-
ленность-торговля и общественное питание») : дис. … канд. экон. наук / 
Цышевский Владимир Григорьевич ; Институт экономики. – Киев, 1971. – 
194 с.

451. Цюкало Ю. Ф. Исследование различных способов сгущения осадка 
сока 1 сатурации : дис. ... канд. техн. наук / Ю. Ф. Цюкало ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1971. – 214 с.

452. Чистякова Е. А. Комплексообразование солей никеля и серебра с 
некоторыми алкил-, арил- и оксиалкилпроизводными бензазолов : дис. … 
канд. хим. наук / Чистякова Екатерина Анатольевна ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 175 с.

453. Шнайдер В. Э. Исследование движения газожидкостных потоков в 
апаратах пищевых производств : дис. ... канд. техн. наук / В. Э. Шнайдер ; 
Киевский ордена Ленина политехнический институт. – Киев, 1971. – 155 с.

454. Штромило М. И. Исследование решетчатых провальных тарелок и 
их применение в бражных колоннах спиртового и ацетоно-бутилового произ-
водств : дис. ... канд. техн. наук / Штромило Мария Ивановна ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1971. – 189 с.

455. Юдинцева И. В. Исследование способа получения пищевого пек-
тина из свекловичного жома с применением спиртового осаждения : дис. ... 
канд. техн. наук / И. В. Юдинцева ; Нальчинская кондитерская фабрика. – 
Нальчик, 1971. – 184 с.
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1972 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
456. Гулый И. С. Исследование процессов, разработка методов расчета 

и аппаратуры для непрерывного получения сахарных утфелей второго про-
дукта : дис. ... д-ра техн. наук / Гулый Иван Степанович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1972. – 418 с.

457. Дерканосов Н. И. Усовершенствование процессов производс-
тва хлебо пекарных дрожжей : дис. ... д-ра техн. наук / Дерканосов 
Николай Иванович ; Воронежский технологический институт. – Воронеж, 
1972. – 470 с.

458. Николаев А. П. Разработка методов расчета и анализа брагоректифи-
кационных аппаратов в применении к задачам их оптимального проектирова-
ния и эксплуатации : дис. ... д-ра техн. наук / Николаев Александр Павлович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1972. – 421 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

459. Адаменко Э. С. Выделение глюконовой кислоты из культуральной 
жидкости гриба пенициллиум витале при биосинтезе фермента глюкозоокси-
дазы : дис. ... канд. техн. наук / Адаменко Энергия Семеновна ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1972. – 138 с.

460. Апилат Р. В. Формирование и калькулирование себестоимости 
продукции в кондитерской промышленности : дис. ... канд. экон. наук / 
Апилат Раиса Владимировна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1972. – 164 с.

461. Артюхов Ю. Г. Исследование гидродинамики потоков утфеля и 
смесей его с воздухом в вертикальных трубах : дис. ... канд. техн. наук / 
Артюхов Юрий Григорьевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1972. – 204 с.

462. Асенова Э. К. Разработка технологии ускоренного способа приготов-
ления теста для сдобных булочных изделий на ферментированной эмульсии 
с биопрепаратом : дис. ... канд. техн. наук / Асенова Элеонора Каримовна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1972. – 166 с.

463. Базилевич Л. П. Социологический аспект субъективного в фор-
мировании коммунистического отношения к труду (на материалах конк-
ретных социальных исследовании) : дис. ... канд. филос. наук / Базилевич 
Лилия Петровна ; Киевский государственный университет им. Т. Г. Шев-
ченко. – Киев, 1972. – 221 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

464. Бодров В. С. Оптимизация процесса брагоректификации на двух-
поточном аппарате и аппарате системы КТИПП : дис. ... канд. техн. наук / 
Бодров Виктор Семенович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1972. – 208 с.

465. Бондарь Е. Г. Исследование процессов накопления и удаления кра-
сящих веществ в производстве гидратной глюкозы и разработка технологи-
ческой схемы получения ее с применением аффинации : дис. ... канд. техн. 
наук / Е. Г. Бондарь ; Верхнеднепровский крахмало-паточный комбинат. – 
Верхнеднепровск, 1972. – 133 с.

466. Брик Г. Б. Исследование центрифугального обезжиривания мясной 
технической шквары и определение оптимальных параметров обработки ее 
на центрифуге ОПН-1000 : дис. ... канд. техн. наук / Г. Б. Брик ; Украинский 
научно-исследовательский институт мясной и молочной промышленности. – 
Киев, 1972. – 193 с.

467. Бунке Э. К. Исследование процессов, происходящих при элек-
троконтактной обработке мясных продуктов : дис. ... канд. техн. наук / 
Бунке Эдуард Карлович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1972. – 122 с.

468. Валовой Б. Н. Исследование статистических и динамических 
свойств процессов в непрерывно действующей диффузионной установке 
колонного типа с точки зрения задач управления : дис. ... канд. техн. наук / 
Валовой Борис Николаевич ; Всесоюзный научно-исследовательский инсти-
тут сахарной промышленности. – Киев, 1972. – 189 с.

469. Волошина Т. Н. Концентрация производства в плодоовощной 
консервной промышленности Украинской ССР : дис. ... канд. экон. наук / 
Волошина Тамара Николаевна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1972. – 175 с.

470. Гальперин Д. М. Исследование вакуум-выпарных установок для 
производства пищевой соли с целью их автоматизации : дис. ... канд. техн. 
наук / Гальперин Давид Миронович ; Всесоюзный проектно-конструктор-
ский и научно-исследовательский институт автоматизации пищевой про-
мышленности «Пищепромавтоматика». – Киев, 1972. – 180 с.

471. Ганя Г. П. Исследование терморадиационной сушки семеч-
ковых плодов при сопловом обдуве : дис. ... канд. техн. наук / Ганя 
Григорий Профирович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1972. – 172 с.

472. Герасименко В. В. Исследование технологии получения и хранения 
сжиженного углекислого газа из газов спиртового брожения : дис. ... канд. 
техн. наук / Герасименко Владимир Васильевич ; Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт продуктов брожения. – Киев, 1972. – 202 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

473. Дворцин М. М. Исследование внешнего тепломассообмена при 
выпечке подовых изделий в хлебопекарных печах : дис. ... канд. техн. наук 
/ Дворцин Маркс Михайлович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1972. – 253 с.

474. Добромирова В. Ф. Исследование кинетики массовой кристалли-
зации сахарозы в присутствии некоторых солей : дис. ... канд. техн. наук / 
В. Ф. Добромирова ; Воронежский технологический институт. – Воронеж, 
1972. – 131 с.

475. Жижина Р. Г. Исследование и разработка технологии очистки диф-
фузионного сока с оттделением предсатурационного осадка : дис. ... канд. 
техн. наук / Р. Г. Жижина ; Всесоюзный научно-исследовательский институт 
сахарной промышленности. – Киев, 1972. – 121 с.

476. Клебанова И. К. Исследование коррозионной стойкости поверхнос-
тей нагрева выпарных аппаратов сахарных заводов : дис. ... канд. техн. наук 
/ И. К. Клебанова ; Всесоюзный научно-исследовательский институт сахар-
ной промышленности ВНИИСП. – Киев, 1972. – 168 с.

477. Козловский Ю. В. Исследование и разработка методов и средств 
автоматизации процесса непрерывного брожения виноградного сусла : 
дис. ... канд. техн. наук / Ю. В. Козловский ; Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт виноделия и виноградарства «Магарач». – Ялта, 1972. – 
138 с.

478. Корниенко Л. И. Моделирование процессов в многокорпусной 
выпарной установке с промежуточными пароотборами сахарного произ-
водства с целью ее автоматизации : дис. ... канд. техн. наук / Корниенко 
Леонид Иванович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1972. – 168 с.

479. Кулаевская Н. С. Исследование рентабельности промышленных 
предприятий и основных направлений ее повышения (на примере масло-
дельно-сыродельных заводов Украины) : дис. ... канд. экон. наук / Кулаевская 
Неля Семеновна ; Всесоюзный научно-исследовательский институт масло-
дельной и сыродельной промышленности. – Киев, 1972. – 186 с.

480. Кулик В. В. Исследование тепло- и массообмена в процессе тепло-
вой обработки колбасных изделий без оболочки : дис. ... канд. техн. наук : 
05.175 / В. В. Кулик ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1972. – 174 с.

481. Липсман В. С. Исследование конвективной теплоотдачи при 
поступа тельном и закрученном пленочном течении воды и сахарных рас-
творов внутри вертикальных труб : дис. ... канд. техн. наук / В. С. Липсман ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1972. – 208 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

482. Лысиков В. П. Исследование влияния скорости движения выхолажи-
вающей жидкости и пульсации на процесс диффузии сахара из свеклы : дис. ... 
канд. техн. наук / Лысиков Владимир Петрович ; Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт сахарной промышленности. – Киев, 1972. – 151 с.

483. Нудьга М. Н. Исследование течения смесей газов и паров с жид-
костями и путей интенсификации теплообмена в аппаратах пищевых произ-
водств : дис. ... канд. техн. наук / Нудьга Михаил Николаевич ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1972. – 230 с.

484. Объедков К. В. Изучение процессов производства топленого масла 
и некоторых особенностей его кристаллизации : дис. ... канд. техн. наук / 
Объедков Константин Васильевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1972. – 174 с.

485. Орлов Л. А. Исследование процесса сушки сахара-песка в кипящем 
слое и разработка аппаратов новой конструкции : дис. ... канд. техн. наук / 
Орлов Леонид Алексеевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1972. – 173 с.

486. Осовик А. Н. Повышение продуктивности культивирования дрожжей 
на мелассной барде : дис. ... канд. техн. наук / Осовик Анатолий Николаевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1972. – 185 с.

487. Павелко В. И. Исследование процессов теплообмена и гидродина-
мики при кипении в трубах кристаллизующихся сахарных растворов : дис. ... 
канд. техн. наук / Павелко Владимир Иванович ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1972. – 134 с.

488. Пименов Б. И. Исследование методов и устройств для воздейст-
вия на микрорганизмы пищевых и микробиологических производств элек-
трическими полями промышленной частоты : дис. ... канд. техн. наук / 
Пименов Борис Иванович ; Институт прикладной физики ; Институт микро-
биологии и вирусологии им. акад. Д. К. Заболотного. – Киев, 1972. – 187 с.

489. Рафаильский Ф. Г. Исследование устройств подачи обертки из 
рулона в упаковочных автоматах кондитерской промышленности : дис. ... 
канд. техн. наук / Рафаильский Феликс Григорьевич ; Украинский научно-
исследовательский и конструкторский институт продовольственного маши-
ностроения. – Киев, 1972. – 240 с.

490. Савченко Н. Я. Исследование и разработка способов улучшения 
качества готовой продукции в ликеро-водочном производстве : дис. ... канд. 
техн. наук / Савченко Николай Яковлевич ; Всесоюзный заочный институт 
пищевой промышленности. – Москва, 1972. – 220 с.

491. Санина З. Ф. Исследование эффективности использования плазмы 
крови в колбасном производстве : дис. ... канд. техн. наук / З. Ф. Санина ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1972. – 111 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

492. Слива Ю. Д. Изучение процесса термической обработки спирта, 
вырабатываемого из свеклосахарной мелассы, с целью повышения его 
качества : дис. ... канд. техн. наук / Ю. Д. Слива ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1972. – 190 с. 

493. Соколенко А. И. Исследование процесса аэрации питательных сред 
и разработка новых конструкций дрожжерастительных аппаратов : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Соколенко Анатолий Иванович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1972. – 171 с.

494. Старчевой А. Н. Исследование влияния условий посола мяса 
с применением прототерризина на качество говяжьих пастеризован-
ных консервов ветчинного типа : дис. ... канд. техн. наук / Старчевой 
Александр Николаевич ; УкрНИИ мясной и молочной промышленности. – 
Киев, 1972. – 168 с.

495. Тульчевская Н. Я. Совершенствование экономических связей 
между мясной промышленностью и сельским хозяйством Украинской ССР : 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Н. Я. Тульчевская ; Украинский научно-
исследовательский институт мясной и молочной промышленности. – Киев, 
1972. – 166 с.

496. Флон В. С. Исследование точностных и динамических харак-
теристик автоматических измерителей плотности для жидких продук-
тов свеклосахарного производства : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / 
Флон Вадим Семенович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1972. – 184 с.

497. Фурс В. С. Исследование отделения осадка сатурационного 
сока на осадительных центрифугах : дис. ... канд. техн. наук : 05.175 / 
Фурс Владимир Сергеевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1972. – 179 с.

498. Цейтлин Г. Е. Исследование динамики заверточных автоматов 
для кондитерских изделий : дис. ... канд. техн. наук : 05.175 / Цейтлин 
Генрих Ефимович ; Всесоюзный научно-исследовательский и эксперимен-
тально-конструкторский институт продовольственного машиностроения. – 
Киев, 1972. – 155 с. 

499. Черникова И. П. Исследование процессов получения и очистки 
элюата беатина : дис. ... канд. техн. наук / И. П. Черникова ; Краснодарский 
политехнический институт. – Краснодар, 1972. – 231 с.

500. Шелест Э. М. Совершенствование организации аппарата управле-
ния на сахарных заводах : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Э. М. Шелест ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной промышлен-
ности. – Киев, 1972. – 233 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

501. Шепельский О. И. Исследование основных факторов ритмичной 
работы свеклосахарных заводов и пути ее повышения : дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.05 / Шепельский Олег Иосифович ; Всесоюзный научно-иссле-
довательский институт сахарной промышленности. – Киев, 1972. – 147 с.

502. Шульга С. И. Тиазолопиримидиниевые соли с мостиковым атомом 
азота : дис. … канд. хим. наук / Шульга Сергей Иванович ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1972. – 142 с.
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1973 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
503. Анистратенко В. А. Исследование горизонтальных однонаправ-

ленных контактных устройств для брагоректификационных аппаратов : 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Анистратенко Владимир Алексеевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1973. – 363 с.

504. Бажал И. Г. Исследование механизма рекристаллизации в дисперс-
ных системах : дис. … д-ра техн. наук / Бажал Иван Гаврилович ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1973.

505. Виестур У. Э. Управление процессом культивирования микроорга-
низмов условиями внешней среды и его техническое осуществление : дис. ... 
д-ра техн. наук : 05.18.12 / Виестур Улдис Эрнестович ; Институт микроби-
ологии им. А. Кирхенштейна. – Рига, 1973. – 393 с.

506. Загоруйко В. А. Исследование гигротермических равновесных 
состояний пищевого сырья и продуктов его переработки с паровоздушной 
средой : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Загоруйко Василий Анисимович ; 
Одесский институт инженеров морского флота. – Одесса, 1973. – 348 с.

507. Лисовенко А. Т. Исследование процесса выпечки и обоснование 
рациональных тепловых режимов современных хлебопекарных печей : 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.14 / Лисовенко Алексей Тимофеевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1973. – 393 с.

508. Чмырь А. Д. Теоретические основы и практика процесса гра-
нулирования дрожжей : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Чмырь 
Алексей Дмитриевич ; Одесский технологический институт пищевой про-
мышленности им. М. В. Ломоносова. – Одесса, 1973. – 399 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

509. Березенко А. М. Влияние некоторых видов мясного и молочного 
сырья, а также протеолитического ферментного препарата на качество 
диетических вареных колбас : дис. ... канд. техн. наук / А. М. Березенко ; 
Украинский научно-исследовательский институт мясной и молочной про-
мышленности. – Киев, 1973. – 252 с.

510. Волкова Г. А. Исследование технологии применения в хлебопекар-
ном производстве жидкого дрожжевого концентрата вместо прессованных 
дрожей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Волкова Галина Анатольевна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1973. – 178 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

511. Гербут К. Ф. Исследование и разработка автоматической системы 
управления производительностью и соковым потоком свеклосахарного 
завода : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Гербут Казимир Федорович ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной промышлен-
ности. – Киев, 1973. – 249 с.

512. Гиль С. В. Пути повышения эффективности основных производс-
твенных фондов пивоваренной промышленности (на материалах пивоварен-
ных предприятий Украины) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / С. В. Гиль ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1973. – 204 с.

513. Годунов Н. И. Исследование контактных и сливных устройств браж-
ных колонн для перегонки бражек из толстокожурного зерна : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Годунов Николай Иванович ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 162 с.

514. Дорошенко Н. П. Анионная и координационно-анионная полимери-
зация замещенных α-окисей : дис. … канд. хим. наук : 02.00.06 / Дорошенко 
Николай Прохорович ; Институт химии высокомолекулярных соединений. – 
Киев, 1973. – 133 с.

515. Зозуля С. А. Интенсификация рабочего процесса в подогревате-
лях и сатураторах сахарного производства путем применения пленочного 
течения жидкости и пульсаций : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Зозуля 
Станислав Андреевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1973. – 235 с.

516. Клименко Л. Т. Влияния длительности выдержки свинины перед 
посолом на ароматические и другие показатели формованной ветчины : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.04 / Клименко Лидия Тимофеевна ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 193 с.

517. Князев В. А. Исследование процесса консервирования свеклы естес-
твенным холодом : дис. ... канд. техн. наук / Князев Владимир Алексеевич ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной промышлен-
ности. – Киев, 1973. – 215 с.

518. Кононюк А. Е. Совершенствование аппаратов и технологии про-
изводства кормовых дрожжей с учетом требований научной организации 
труда : дис. ... канд. техн. наук / Кононюк Анатолий Ефимович ; Украинский 
научно-исследовательский институт спиртовой и ликеро-водочной промыш-
ленности. – Киев, 1973. – 156 с.

519. Корчинский А. А. Исследование работы греющих каналов в хле-
бопекарных печах с рециркуляцией продуктов сгорания : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.02.14 / Корчинский Анатолий Александрович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 235 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

520. Кошель М. И. Исследование процесса биосинтеза витамина В12 
при метановом брожениии вторичной (последрожжевой) мелассовой барды : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.10 / Кошель Михаил Иванович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 182 с.

521. Крючек В. Г. Исследование коррозионной стойкости титановых 
сплавов в средах технологического оборудования пищевой промышлен-
ности : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Крючек Валентина Григорьевна ; 
Всесоюзный научно-исследовательский и проектный институт титана. – 
Запорожье, 1973. – 189 с.

522. Куркова М. Ф. Изучение жирнокислотного состава молочного 
жира : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Куркова Мария Федоровна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1973. – 240 с.

523. Левон А. В. Исследование микрофлоры молочной сыворотки и раз-
работка способов её хранения в хлебопечении : дис. ... канд. техн. наук / 
Левон Алла Владимировна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1973. – 174 с.

524. Маловичко В. С. Исследование накипеобразования при выпарива-
нии некоторых растворов в аппаратах пищевой промышленности : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Маловичко Виталий Самойлович ; Киевский тех-
нологический  институт пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 260 с.

525. Марценюк А. С. Исследование эффективности и конструирование 
регулярных пластинчатых насадок для пленочных массообменных аппа-
ратов спиртовой промышленности : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Марценюк Александр Степанович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 262 с.

526. Михайленко Ф. Ф. Исследование и оптимизация динами-
ческих процессов в машинах : дис. … канд. техн. наук / Михайленко 
Феодосий Феодосьевич ; Институт геотехнической механики. – Киев, 
1973. – 144 с.

527. Моргунова Н. С. Повышение эффективности затрат труда в спирто-
вой промышленности Украинской ССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Моргунова Надежда Семеновна ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 219 с.

528. Олейник И. А. Исследование и разработка новой технологии соко-
добывания и одновременной очистки диффузионного сока при применении 
на диффузии химических реагентов с целью повышения его качества : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.05 / Олейник Иван Анатольевич ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 199 с.

529. Омельницкий В. Г. Исследование пакионных шнековых диффузи-
онных аппаратов как объектов автоматизации и разработка систем автомати-
ческого управления : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / В. Г. Омельницкий ; 
Воронежский технологический институт. – Воронеж, 1973. – 221 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

530. Осовик М. П. Изыскание оптимального режима и разработка непре-
рывного способа термолиза дрожжевой суспензии в производстве кормовых 
дрожжей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Осовик Михаил Порфирьевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1973. – 187 с.

531. Патаева Н. П. Потребительские достоинства растительно-яичных 
консервов для детского и диетического питания : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.15 / Патаева Надежда Павловна ; Киевский торгово-экономический 
институт. – Киев, 1973. – 230 с.

532. Переяславцев А. Н. Исследование и оптимизация процесса бра-
горектификации на основе методов математического моделирования : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Переяславцев Александр Николаевич ; 
Киевский технологический  институт пищевой промышленности. – Киев, 
1973. – 234 с.

533. Пермиловская З. В. Исследование изменений углеводов в про-
изводстве пшеничного хлеба : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Пермиловская Зинаида Васильевна ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 184 с.

534. Петруняк В. Д. Исследование теплоиспользования при рафини-
ровании тростникового сахара-сырца : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / 
Петруняк Владимир Дмитриевич ; Всесоюзный научно-исследовательский 
институт сахарной промышленности. – Киев, 1973. – 245 с.

535. Разладин Ю. С. Исследование работы подогревателей сахар-
ных соков в условиях накипеобразования : дис. ... канд. техн. наук / 
Разладин Юрий Сергеевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1973. – 171 с.

536. Сандуляк А. В. Исследование режимов и условий противонакип-
ной магнитной обработки в тепловых схемах пищевых производств : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.02.14 / Сандуляк Александр Васильевич ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 116 с.

537. Санов В. Н. Исследование экстракции сахара из свеклы в усло-
виях кипениия под вакуумом : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Санов 
Валерий Николаевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1973. – 205 с.

538. Сасин Н. Д. Разработка и исследование автоматической системы 
управления пневмогазовой сушильной установкой в производстве крахма-
лопродуктов : дис. ... канд. техн наук : 05.13.07 / Н. Д. Сасин ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 228 с.

539. Семененко В. З. Исследование и разработка эффективной техноло-
гии и контроля сульфитации в свеклосахарном производстве : дис. … канд. 
техн. наук : 05.10.05 / Семененко Варвара Захаровна ; Всесоюзное научно-
производственное объединение «Сахар». – Киев, 1973. – 236 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

540. Сирота Л. А. Лабораторные и промышленные исследования массо-
обмена в процессе экстракции растительных масел : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Сирота Людмила Андреевна ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 158 с.

541. Соловьев И. И. Исследование работы лепестково-сбросного уст-
ройства автомата укладки бутылок в ящики : дис. ... канд. техн. наук : 
05.0214 / Соловьев Игорь Иванович ; Мелитопольский институт механиза-
ции сельского хозяйства. – Мелитополь, 1973. – 159 с.

542. Сосновчик С. О. Революційна пропаганда народників на Україні (70–
80 рр. ХІХ ст) : дис. … канд. істор. наук / Сосновчик Станіслав Олексійович ; 
Київський технологічний інститут харчової промисловості. – Київ, 
1973. – 185 с.

543. Супрунчук В. В. Исследование электрохимической коррозии и 
защиты диффузионных аппаратов свеклосахарных заводов : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.02.14 / Супрунчук Вера Васильевна ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 161 с.

544. Таранов И. Т. Исследование и разработка рациональных режимов 
сушки длиннотрубчатых макаронных изделий кассетным способом : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.02.14 / Таранов Иван Тимофеевич ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 311 с.

545. Темчишина Е. М. Экономико-математическое моделирование пла-
нового уровня себестоимости в цементной промышленности УССР : дис. … 
канд. экон. наук / Темчишина Екатерина Михайловна ; Киевский институт 
народного хозяйства им. Д. С. Коротченко. – Киев, 1973. – 148 с.

546. Тяжкороб А. Ф. Исследование и разработка генераторов газовых 
сред для фруктохранилищ : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Тяжкороб 
Анатолий Федотович ; Институт газа. – Киев, 1973. – 160 с.

547. Христиансен М. Г. Цианиновые красители с циклами в хромо-
форе, производные дигидрофеназина, ксенотиазина, бенз-1,4-тиазина, бенз-
1,4-оксазина : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.03 / Христиансен Маргарита 
Георгиевна ; Институт органической химии. – Киев, 1973. – 141 с. 

548. Шарков В. В. Экспериментальное исследование тепло- и массооб-
мена в утфельных вакуум-аппаратах с целью их усовершенствования : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Шарков Виктор Владимирович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 223 с.

549. Шевченко А. М. Исследование и отбор дрожжевых  гибри-
дов для производства хлебопекарных дрожжей : дис. ... канд. техн. наук / 
Шевченко Анатолий Маркович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1973. – 184 с.

550. Яаксон Э. А. Изучение сущности технологических процессов произ-
водства сметаны с целью их совершенствования и интенсификации : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.04 / Яаксон Эльфриде Александровна ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1973. – 193 с.
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1974 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
551. Бобровник Л. Д. Исследование и совершенствование методов 

очист ки полупродуктов свеклосахарного производства с применением 
электро диализа ионообменными мембранами : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.05 / Бобровник Леонид Данилович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 500 с.

552. Даишев М. И. Исследования по повышению эффектов очистки и 
кристаллизации в сахарном производстве : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 / 
Даишев Мидхат Исхакович ; Краснодарский политехнический институт. – 
Краснодар, 1974. – 294 с.

553. Еременко Б. А. Исследование, разработка и внедрение спосо-
бов управления технологическими процессами свеклосахарного произ-
водства : дис ... д-ра техн. наук / Еременко Борис Антонович ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1974. – 407 с.

554. Запольский А. К. Исследование и разработка сернокислотного 
метода переработки высококремнистого алюминиевого сырья : дис. … д-ра 
техн. наук / Запольский Анатолий Кириллович ; Институт общей и неорга-
нической химии. – Киев, 1974. – 333 с. 

555. Маслов В. А. Исследование, разработка и внедрение новой техно-
логии производства коньячного спирта : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / 
Маслов Владимир Андреевич ; Всесоюзный заочный институт пищевой 
промышленности. – Москва, 1974. – 255 с.

556. Старчевая В. Н. Исследование влияния режимов тепловой обра-
ботки непищевого мясного сырья на качество мясокостной муки : дис. ... 
д-ра техн. наук : 05.18.04 / Старчевая Валентина Николаевна ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 
166 с.

557. Тульчевский М. Г. Исследование процесса обезжиривания мяс-
ной шквары и совершенствование технологии переработки отходов мяс-
ного производства : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Тульчевский 
Михаил Григорьевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1974. – 489 с.
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Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

558. Аксенова З. Н. Разработка рациональной технологии хмелевых 
экстрактов для пивоварения : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Аксенова 
Зинаида Николаевна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1974. – 160 с.

559. Бабенко Н. П. Исследование некоторых вопросов гидродинамики, 
теплообмена и накипеобразования при упаривании биологических жид-
костей в роторном выпарном аппарате : дис. ... канд. техн. наук / Бабенко 
Натан Петрович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1974. – 160 с.

560. Безрук В. В. Резервы роста производительности труда и основ-
ные пути их использования в хлебопекарной промышленности Украинской 
ССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Безрук Валентина Владимировна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1974. – 235 с.

561. Бекренев Б. И. Исследование процессов перемещения затаренного 
табачного сырья на табачно-ферментационных заводах с целью механиза-
ции перегрузочных, транспортных и складских работ : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.02.14 / Бекренев Борис Иванович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 232 с.

562. Беспалый М. Н. Совершенствование двухпоточной схемы пере-
работки мелассы на спирт : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Беспалый 
Михаил Никитович ; Украинский научно-исследовательский институт спир-
товой и ликеро-водочной  промышленности. – Киев, 1974. – 220 с.

563. Вербицкий Б. И. Исследование процесса сушки некоторых кол-
лоидных капиллярнопористых пищевых продуктов при инфракрасном 
нагреве : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Вербицкий Борис Ильич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1974. – 204 с.

564. Гербут А. Я. Повышение сохранности и биологической цен-
ности  свекловичного жома : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / 
Гербут Алла Яковлевна ; Всесоюзный научно-исследовательский институт 
сахарной промышленности. – Киев, 1974. –180 с.

565. Дорощук В. П. Исследование процессов тепловой обработки 
мясопродуктов при комплексном использовании электроконтактного 
нагрева и инфракрасного излучения : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Дорощук Владимир Петрович ; Украинский научно-исследовательский инс-
титут мясной и молочной промышленности. – Киев, 1974. – 201 с.

566. Евтушок Ю. И. Исследование динамики физического воспитания 
студентов высшего учебного заведения в связи с обоснованием оптимальных 
форм физической подготовки при обучении на старших курсах : дис. ... канд. 
пед. наук : 13.00.04 / Евтушок Юрий Илларионович. – Киев, 1974. – 185 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

567. Ипатов А. К. Повышение стойкости бумагорежущих ири-
созаверточных машин : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Ипатов 
Алексей Константинович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1974. – 191 с.

568. Колибаба С. К. Исследование процесса газонасыщения жидкости 
в электрофлотационных аппаратах при обезжиривании производствен-
ных вод мясокомбинатов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Колибаба 
Семен Константинович ; Кишиневский сельскохозяйственный институт им. 
М. В. Фрунзе. – Кишинев, 1974. – 219 с.

569. Корохов В. Г. Исследование шнековых прессов для переработки 
яблок : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Корохов Владлен Григорьевич ; 
Севастопольский приборостроительный институт. – Севастополь, 1974. – 
162 с.

570. Кривопляс А. П. Исследование и оптимизация законов движения 
жесткой тары, заполненной пищевыми продуктами, при машинном пакети-
ровании : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Кривопляс Александр Павлович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1974. – 203 с.

571. Кривчун А. Н. Исследование процесса электрокоагуляционной и 
электрофлотационной очистки природных вод и промывных вод цехов хле-
бопекарных дрожжей спиртовых заводов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Кривчун Олександр Николаевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 253 с.

572. Кузнецов А. М. Исследование процесса и создание аппарата для 
выращивания гриба Aspergillus oryzae И-476-А1 : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Кузнецов Анатолий Макарович ; Иркутский научно-исследова-
тельский институт. – Иркутск, 1974. – 223 с.

573. Кукшин В. К. Повышение износостойкости деталей рабочих орга-
нов мясоперерабатывающих машин (волчков) : дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.14 / Кукшин Виктор Корнеевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 191 с.

574. Кулинченко В. Р. Исследование теплообмена при кипении сахар-
ных растворов и утфелей в условиях естественной конвекции : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.14.04 / Кулинченко Виталий Романович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 170 с.

575. Кухар Н. С. Исследование процессов тепловой обработки свекло-
вичной стружки с целью совершенствования диффузионных установок 
свеклосахарного производства : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Кухар 
Николай Сидорович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1974. – 182 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

576. Лысенко А. А. Повышение экономической эффективности про-
изводства в мясной промышленности Украинской ССР на основе совер-
шенствования организации производства и труда : дис. … канд. экон. наук / 
Лысенко Андрей Алексеевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1974. – 213 с.

577. Мединец Б. М. Исследование методов автоматического контроля 
и регулирования концентрации молочно-сахарных сиропов на варочных 
аппаратах с принудительным перемешиванием : дис. ... канд. техн. наук : 
05.13.07 / Мединец Борис Максович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 232 с.

578. Наумов Е. Г. Исследование работоспособности пентапласто-
вых покрытий в оборудовании витаминных производств : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.02.14 / Наумов Евгений Григорьевич ; Московский ордена 
Трудового Красного Знамени технологический институт пищевой про-
мышленности. – Москва, 1974. – 168 с.

579. Оганезова И. А. Исследование основных биохимических измене-
ний, протекающих при сушке светлого ячменного солода : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.07 / Оганезова Инесса Андреевна ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 174 с.

580. Попов А. И. Исследование динамики и автоматической системы 
управления термоагрегатом непрерывного действия для тепловой обработки 
вареных колбасных изделий. В 2 кн. : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / 
Попов Анатолий Иванович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1974. – 525 с.

581. Прохоренко И. Ф. Исследование влияния интенсивности замеса 
теста на качество хлеба при выработке его по донецкой схеме : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.01 / И. Ф. Прохоренко ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 172 с.

582. Проценко А. Н. Исследование оптимальных условий ферментатив-
ного гидролиза крахмала в процессе приготовления пивного сусла : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.07 / Проценко Александра Николаевна ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 164 с.

583. Руденко В. М. Исследование роли строения глинистых минералов и 
обменных катионов в адсорбции кислородных веществ : дис. … канд. хим. 
наук / Руденко Вера Михайловна ; Институт коллоидной химии и химии 
воды. – Киев, 1974. – 197 с.

584. Сидоренко С. И. Исследование процесса выпечки и его интенси-
фикации при выработке подового хлеба : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / 
Сидоренко Светлана Ивановна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1974. – 245 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

585. Соколовский А. Т. Исследование процессов производства карамель-
ного солода и разработка аппаратов новой конструкции : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Соколовский Антон Теодорович ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 227 с.

586. Столяр Д. А. Исследование уноса и сепарации пара в выпарных 
аппаратах сахарных заводов : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Столяр 
Демьян Авксентьевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. –  Киев, 1974. – 167 с.

587. Сусоров Б. Г. Исследование и разработка методов контроля и управ-
ления процессом II сатурации свеклосахарного производства : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.13.07 / Сусоров Борис Григорьевич ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1974. – 166 с.

588. Ткаченко И. П. Исследования процессов формования тестовых 
заготовок в округлительных машинах : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / 
Ткаченко Иван Павлович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1974. – 192 с. 

589. Федин Ф. А. Влияние уровня посолки в зерне на микробиологичес-
кие процессы и качество сыра типа российского : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.04 / Федин Федор Андреевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 139 с.

590. Фельдман А. И. Исследование массообмена в процессе экстракции 
сахара из свекловичной стружки с возвратом жомопрессовой воды : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Фельдман Аркадий Исаакович ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 225 с.

591. Цюцюра В. Д. Исследование и разработка автоматической системы 
управления деаэрационной установкой при использовании конденсатов 
свеклосахарного производства для питания паровых котлов : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.13.07 / Цюцюра Владимир Данилович ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 236 с.

592. Чумаченко Н. А. Исследование условий применения сухой молочной 
сыворотки для повышения биологической ценности и качества хлеба : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.01 / Чумаченко Нинель Алексеевна ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 148 с.

593. Шевцов Л. Д. Исследование влияния эксплуатационных факторов 
шахтных пересыпных известково-обжигательных печей на образование окиси 
углерода : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Шевцов Леонид Дмитриевич ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной промышлен-
ности. – Киев, 1974. – 202 с.

594. Шестеренко В. Е. Исследование и разработка импульсных трансфор-
маторно–тиристорных регуляторов напряжения для электрических сетей : 
дис. … канд. техн. наук / Шестеренко Владимир Евгеньевич ; Киевский 
политехнический институт. – Киев, 1974. – 147 с.
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1974

595. Шумская Э. Е. Исследование влияния инициирующей поверхности 
на процесс кристаллообразования в сахарных растворах : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Шумская Элеонора Евгеньевна ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1974. – 193 с.

596. Эль-Гандур М. А. А. Х. Изучение состава и физико-химических 
свойств буйволиного и коровьего молочного жира Арабской республики 
Египет : дис. ... канд. техн. наук / Эль-Гандур Мохамед Атеф Абдель Халим ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1974. – 177 с.
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1975
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
597. Краснокутская Е. И. Основные пропорции социалистического вос-

производства : дис. … д-ра экон. наук / Краснокутская Елена Ивановна ; 
Институт экономики. – Киев, 1975. – 448 с.

598. Липец А. А. Исследование технологии и процесса извлечения 
сахара из свеклы с целью повышения эффективности диффузионных уста-
новок свеклосахарного производства : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 / 
Липец Антон Адамович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1975.

599. Малежик И. Ф. Интенсификация и моделирование брагоректифи-
кационных установок спиртовой промышленности : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.12 / Малежик Иван Федорович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1975. – 416 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

600. Бальшин М. С. Исследование потерь алкоголя на брагоректифи-
кационных аппаратах косвенного действия и ректификационных аппа-
ратах : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Бальшин Мотя Соломонович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1975. – 159 с.

601. Богорош А. Т. Исследование влияния режимных факторов на про-
цесс накипеобразования в теплообменных аппаратах сахарной промышлен-
ности : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Богорош Александр Терентьевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1975. – 183 с.

602. Бородин В. А. О граничных свойствах гармонических и анали-
тических функций классов Гельдера в областях с кусочно-гладкой грани-
цей : дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Бородин Виталий Алексеевич ; 
Институт математики. – Киев, 1975. – 60 с.

603. Бурковская Н. А. Влияние технологических факторов на струк-
турно-механические свойства полуфабрикатов и качество булочных изде-
лий : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Бурковская Нинель Аркадьевна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1975. – 203 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

604. Геворгян А. А. Изучение химического состава и свойств молочного 
жира коров районов Северного Кавказа и Закавказья : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.04 / Геворгян Анжела Амбарцумовна ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1975. – 152 с.

605. Голобородько М. Н. Изыскание рациональных методов подготовки 
воды, используемой в производстве пива : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Голобородько Марина Николаевна ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1975. – 182 с.

606. Карпенский И. М. Исследование процесса сушки поваренной соли 
в разновысоком по длине аппарата псевдоожиженном слое : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Карпенский Иван Михайлович ; Всесоюзный научно-
исследовательский институт соляной промышленности ; Украинский заоч-
ный политехнический институт. – Киев, 1975. – 153 с.

607. Качур В. И. Исследование свойств и состава утилизируемых на мясо-
комбинатах животных жиров с целью применения их в производстве мыла : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Качур Вильям Иванович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1975. – 165 с.

608. Коваленко Г. М. Повышение качества электроэнергии в электричес-
ких сетях электротермических цехов : дис. … канд. техн. наук / Коваленко 
Георгий Михайлович ; Киевский политехнический институт. – Киев, 1975. – 
251 с.

609. Ковтун Н. Н. Специфика процесса формирования диалектико-мате-
риалистического мировоззрения у студентов : дис. … канд. филос. наук : 
09.00.02 / Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – 
Киев, 1975. – 179 с.

610. Кравченко Ю. И. Экспериментальные исследования и математи-
ческое моделирование переходных процессов для оценки качества асинхрон-
ных двигателей : дис. … канд. техн. наук / Кравченко Юрий Иванович ; 
Киевский политехнический институт. – Киев, 1975. – 198 с.

611. Логвин В. М. Исследование кинетики поглощения углекислого газа 
щелочными сахарными растворами с целью повышения эффективности 
работы 1 сатурации : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Логвин Владимир 
Матвеевич ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1975. – 176 с.

612. Луканина Т. Г. Пневмотранспортирование и ориентирование 
штучных кондитерских изделий при питании заверточных и упаковочных 
машин : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Луканина Татьяна Георгиевна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1975. – 225 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

613. Мирошников О. Н. Исследование координационных соедине-
ний железа (ІІ), кобальта (ІІ), никеля (ІІ) и меди (ІІ) с моно- и биден-
тантными азотсодержащими основаниями : дис. … канд. хим. наук / 
Мирошников Олег Николаевич ; Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1975. – 165 с.

614. Моик И. Б. Исследование пленочных гигротермопреобразова-
телей и разработка устройств автоматизации некоторых технологичес-
ких установок пищевых производств : дис. ... канд. техн. наук : 05.198 / 
Моик Иван Борисович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1975. – 217 с.

615. Немирович П. М. Исследование влияния структуры потока жидкости 
на эффективность работы клапанных тарелок в условиях спиртового произ-
водства : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Немирович Петр Михайлович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1975. – 219 с.

616. Нестеров В. Н. Химический состав и свойства молочного жира 
коров различных природно-хозяйственных зон Украины : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.04 / Нестеров Валерий Николаевич ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1975. – 210 с.

617. Осипенко А. А. Исследование процесса обезвоживания сивушного 
масла азеотропно–экстрактивной ректификацией : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Осипенко Алексей Афанасьевич ; Киевский технологический инс-
титут пищевой  промышленности. – Киев, 1975. – 179 с.

618. Пугачевская Р. И. Влияние осветленной цельной крови убойных 
животных на технологические свойства мясного фарша и качество вареных 
колбас : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Пугачевская Раиса Иосифовна ; 
Украинский научно-исследовательский институт мясной и молочной про-
мышленности. – Киев, 1975. – 131 с.

619. Радовец Л. В. Исследование побочного молочного сырья и кера-
тиновых гидролизатов и разработка технологии производства заме-
нителей цельного молока : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Радовец 
Людмила Владимировна ; Украинский научно-исследовательский институт 
мясной и молочной промышленности. – Киев, 1975. – 246 с.

620. Росинский В. М. Исследование струйных смешивающих аппаратов 
для интенсификации технологических процессов свеклосахарного произ-
водства : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Росинский Валентин Матвеевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1975. – 189 с.

621. Степаненко Т. А. Получение фракций молочного жира и изу-
чение их свойств : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Степаненко 
Татьяна Александровна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1975. – 194 с.
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1976 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
622. Воловик П. Н. Проблемы применения методов теории вероятностей 

и математической статистики в педагогической теории и практике : дис. ... 
д-ра пед. наук / Воловик Павел Никитович ; Киевский государственный уни-
верситет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1976. – 316 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

623. Бондаренко В. И. Исследование центробежной форсунки для мелко-
дисперсного распыливания мазута в топках парогенераторов : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.14.04 / Бондаренко Виталий Иванович ; Днепропетровский 
ордена Трудового Красного Знамени государственный университет 
им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – Днепропетровск, 
1976. – 191 с.

624. Верлан Е. В. Исследование процессов внутреннего тепломассопе-
реноса в пищевых продуктах при их нагреве в импульсных электрических 
полях высокой частоты : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Верлан Евгений 
Васильевич ; Кишиневский политехнический институт им. С. Лазо. – 
Кишинев, 1976. – 239 с.

625. Кондрусик З. Исследование закономерностей кризисов тепломас-
сопереноса в двухфазных замкнутых термосифонах с кольцевым сечением 
канала : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Кондрусик Зугениуш ; Киевский 
политехнический институт. – Киев, 1976. – 160 с.

626. Куроченко А. В. Основные направления совершенствования обра-
зования и использования фонда материального поощрения (на примере 
машиностроительных предприятий и производственных объединений 
г. Киева) : дис. … канд. экон. наук / Куроченко Александр Васильевич ; 
Киевский институт народного хозяйства им. Д. С. Коротченко. – Киев, 
1976. – 157 с.

627. Левченко А. И. Исследование лопастных тестоделительных машин 
с целью их усовершенствования : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / 
Левченко Александр Иванович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1976. – 266 с.

628. Менендес М. М. Влияние условий длительного хранения на изме-
нение технологических показателей тростникового сахара-сырца : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.05 / Менендес Марио Муро ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1976. – 198 с.



98

К
И

ЇВ
С

ЬК
И

Й
 Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

ЧН
И

Й
 ІН

С
ТИ

ТУ
Т 

Х
А

РЧ
О

В
О

Ї П
РО

М
И

СЛ
О

В
О

С
ТІ

19
76

Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

629. Рагожник А. А. Проблема познания и осознания истины : дис. … канд. 
филос. наук / Рагожник Анатолий Александрович ; Киевский государствен-
ный педагогический институт им. А. М. Горького. – Киев, 1976. – 181 с.

630. Савченко Е. Т. Исследование влияния технического прогресса на 
рост производительности труда в соляной промышленности СССР : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Савченко Елена Тихоновна ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1976. – 160 с.

631. Фабрегат П. П. М. Совершенствование очистки соков в тростни-
ково–сахарном производстве путем интенсификации процесса отстаива-
ния : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Фабрегат Прадо Педро Мануэль ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1976. – 186 с.

632. Чаплинский С. И. Интенсификация теплообмена при конденса-
ции на вертикальных профилированных трубах : дис. ... канд. техн. наук : 
05.14.04 / Чаплинский Станислав Иванович ; Киевский политехнический 
институт. – Киев, 1976. – 175 с.

633. Черненко Н. С. Комсомол Украины – верный помощник и резерв 
КПСС в коммунистическом воспитании рабочей молодежи (1959–1970 гг.) 
(на материалах Киевской, Донецкой, Днепропетровской и Харьковской облас-
тей) : дис. … канд. истор. наук / Черненко Неонила Сергеевна ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1976. – 163 с.

634. Шиян П. Л. Исследование, разработка и внедрение технологии цент-
рализованной переработки эфиро-альдегидной фракции с целью извлечения 
этилового спирта : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Шиян Петр Леонидович ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт продуктов брожения. – 
Москва, 1976. – 249 с.

635. Штангеев В. О. Исследование влияния принудительного коле-
бания температуры на рекристаллизацию с целью интенсификации про-
цесса уваривания сахарных утфелей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / 
Штангеев Валерий Остапович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1976. – 210 с.

636. Юрик І. І. Редукція зображень узагальнених груп Пуанкаре : дис. … 
канд. фіз.-мат. наук : 01.01.03 / Юрик Іван Іванович ; Інститут математики. – 
Київ, 1976. – 102 с.
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1977
Роботи на здобуття наукового 

ступеня кандидата наук
637. Алексеенко Д. В. Исследование предельных тепловых потоков и 

теплообмена при кипении низкотемпературных теплоносителей в замкну-
тых термосифонах в условиях подвода тепла при q=const : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.14.04 / Алексеенко Дмитрий Васильевич ; Киевский политехничес-
кий институт. – Киев, 1977. – 189 с.

638. Георгиади Г. Г. Экономическая эффективность внедрения новой 
техники в хлебопекарной промышленности (на примере хлебопекар-
ных предприятий Львовской области) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Георгиади Георгий Георгиевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1977. – 179 с.

639. Данилевич С. Ю. Исследование теплообмена при ламинарном 
течении пластичных смазок в трубах : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / 
Данилевич Станислав Юлиевич ; Всесоюзный научно-исследовательский 
проектно-конструкторский институт нефтеперерабатывающей и нефтехи-
мической промышленности. – Киев, 1977. – 250 с.

640. Дмитрюк А. А. Исследование конструктивных параметров и пуль-
сирующего режима сушки сушильно-охладительных аппаратов с псев-
доожиженным слоем сахара-песка : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / 
Дмитрюк Александр Афанасьевич ; Всесоюзный научно-исследовательский 
институт сахарной промышленности. – Киев, 1977. – 212 с.

641. Дудник А. А. Исследование гидродинамики и теплообмена одно-
поточного трехсекционного выпарного аппарата : дис. ... канд. техн. наук : 
05.14.04 / А. А. Дудник ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1977. – 231 с.

642. Жовниров Ю. М. Основные направления повышения эффектив-
ности работы производственных объединений в пищевой промышленности 
Украинской ССР (на примере пивоваренной промышленности) : дис. ... канд. 
экон. наук / Жовниров Юрий Михайлович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1977. – 194 с.

643. Жук С. К. Исследование гидродинамики парожидкостных потоков и 
теплообменных характеристик в замкнутых испарительных термосифонах 
применительно к системам отопления : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / 
Жук Станислав Константинович ; Киевский политехнический институт. – 
Киев, 1977. – 150 с.

644. Загородний П. П. Исследование и оптимизация очистки раство-
ров свеклосахарного производства электродиализом ионообменными мем-
бранами : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Загородний Петр Павлович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1977. – 177 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

645. Заграй З. И. Партийное руководство развитием бытового обслужи-
вания трудящихся в 1966–1970 гг. (на материалах партийных организаций 
Украины) : дис. … канд. истор. наук / Заграй Зинаида Ивановна ; Киевский 
государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1977. – 191 с.

646. Зубков А. Ф. Исследование и совершенствование специализиро-
ванных печей для выпечки национальных сортов хлеба : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.02.14 / Зубков Алексей Федорович ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1977. – 201 с.

647. Калишевич Ю. И. Исследование теплотехнических показателей 
пленочных выпарных аппаратов в системе термической опреснительной 
установки : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Калишевич Юрий Игоревич ; 
Одесский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт. – 
Одесса, 1977. – 163 с.

648. Кашурин А. Н. Исследование конвективной сушки светлого солода 
с целью повышения эффективности работы солодосушилок : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.02.14 / Кашурин Алексей Николаевич ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1977. – 223 с.

649. Князев А. А. Исследование и анализ факторов, влияющих на расход 
тепла в эксплуатационных условиях свеклосахарного производства : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.14.04 / Князев Арнольд Алексеевич ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1977. – 193 с.

650. Косминский И. В. Исследование теплообмена и гидравлических 
сопротивлений при наложении пульсаций на одно- и двухфазные потоки 
в трубах теплообменных аппаратов : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / 
Косминский Игорь Вячеславович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1977. – 236 с.

651. Лагода В. А. Исследование процесса и разработка способа очистки 
транспортерно-моечных вод свеклосахарного завода с применением электро-
флотации : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Лагода Владимир Андреевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1977. – 259 с.

652. Логвин З. И. Исследование абсорбции углекислого газа при 
барботажах в условиях 1 сатурации : дис. ... канд. техн. наук / Логвин 
Зинаида Ивановна ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1977. – 166 с.

653. Малицкий П. П. Совершенствование специализации колбасного 
производства Украинской ССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Малицкий 
Павел Петрович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1977. – 168 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

654. Осадча Г. Г. Удосконалення методів економічної оцінки ринку 
молока і молочних продуктів в умовах реформування економіки України : 
дис. ... канд. техн. наук : 08.07.01 / Осадча Ганна Григорівна ; Київський тех-
нологічний інститут харчової промисловості. – Київ, 1977. – 155 с.

655. Пасечник В. Г. Совершенствование внутрипроизводственного хоз-
расчета и планирования на предприятиях пищевой промышленности (на 
примере хлебопекарной промышленности Украинской ССР) : дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.05 / Пасечник Владимир Григорьевич ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1977. – 234 с.

656. Пономаренко А. А. Исследование и совершенствование метода 
определения содержания сахарозы в свекле и свекловичной стружке : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.05 / Пономаренко Анна Александровна ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1977. – 183 с.

657. Почечун А. А. Разработка и исследование выпарных кристаллиза-
торов с погружной горелкой для получения однородного крупнокристал-
лического продукта (применительно к получению сульфата аммония из 
отходов производства капролактана) : дис. ... канд. техн. наук / Почечун 
Анатолий Александрович ; Киевский политехнический институт. – Киев, 
1977. – 207 с.

658. Приходько А. И. Основные направления повышения производи-
тельности труда в кондитерской промышленности Украинской ССР : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Приходько Аэлита Ивановна ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1977. – 186 с.

659. Ропотенко Я. Г. Исследование влияния поверхностно-актив-
ных веществ на процесс кристаллизации сахара : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 / Ропотенко Ярослав Григорьевич ; Научно-производственное объ-
единение «Сахар». – Киев, 1977. – 182 с.

660. Семенов М. П. Исследование процесса резания некоторых пище-
вых продуктов на технологическом оборудовании : дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.14 / Семенов Михаил Петрович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1977. – 199 с.

661. Сингаевский И. О. Основные пути снижения потерь сырья в сахар-
ной промышленности при заготовке и хранении (на примере Украинской 
ССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Сингаевский Игорь Олегович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1977. – 175 с.

662. Сокол В. И. Комплексообразование солей кобальта (II), кобальта 
(III), никеля (II), меди (II) и цинка (II) с N, N1-дифениламидинами салицило-
вой и 2,3-оксинафтойной кислот : дис. … канд. хим. наук : 02.00.01 / Сокол 
Валентина Ивановна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1977. – 138 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

663. Сторчеус М. П. Исследование и выбор оптимальных способов и 
режимов очистки соков свеклы Белорусской ССР : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 / Сторчеус Мария Павловна ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1977. – 211 с.

664. Суший М. С. Процессы и аппараты для рационального использо-
вания последрожжевой барды мелассных спиртовых заводов : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Суший Михаил Сафронович ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1977. – 192 с.

665. Юрчак В. Г. Исследование технологических и биохимических про-
цессов при разных способах замеса пшеничного теста в хлебопекарном 
производстве : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Юрчак Вера Гавриловна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1977. – 124 с.

666. Яровая Л. Л. Повышение экономической эффективности произ-
водства сухого солода в Украинской ССР : дис. ... канд. экон. наук / Яровая 
Любовь Леонидовна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1977. – 311 с.
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Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
667. Буляндра А. Ф. Научно-технические основы выбора рациональ-

ных режимов сушки и расчета сушильных установок пищевой промыш-
ленности : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Буляндра Алексей Федорович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1978. – 487 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

668. Арестова Е. И. Исследование процесса дистилляции масляных мис-
целл в условиях закрученного течения фаз и разработка высокоэффективной 
аппаратуры : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Арестова Елена Ивановна ; 
Краснодарский политехнический институт. – Краснодар, 1978. – 266 с.

669. Белый В. И. Повышение надежности и долговечности деталей 
оборудования пищевой промышленности, подверженных кавитационно-
эрозионному изнашиванию : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Белый 
Вячеслав Иванович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1978. – 179 с.

670. Вендичанский В. Н. Исследование прямоточных контактных уст-
ройств в условиях спиртового производства : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Вендичанский Валерий Никифорович ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1978. – 160 с.

671. Выскребцов В. Б. Исследование абсорбции при полидисперс-
ном распыливании жидкости и разработка эффективных сульфитацион-
ных аппаратов сахарного производства : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Выскребцов Владимир Борисович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1978. – 159 с.

672. Гуц В. С. Исследование процесса обезжиривания мясной шквары 
и совершенствование конструкций осадительных центрифуг : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.02.14 / Гуц Виктор Степанович ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1978. – 235 с.

673. Коваленко Б. Д. Исследование тепло- и массоотдачи в диффузи-
онных установках и разработка эффективного аппаратурного оформления 
процесса экстракции сахара из свеклы : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Коваленко Борис Дмитриевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1978. – 233 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

674. Коробейникова Л. А. Исследование и совершенствование методов 
определения цветности продуктов сахарного производства : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.05 / Коробейникова Лилия Александровна ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1978. – 186 с.

675. Костюк В. К. Концентрация производства как фактор повыше-
ния экономической эффективности в пищевой промышленности местного 
подчинения (на материалах пищевых предприятий Винницкой области 
Украинской ССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Костюк Владимир 
Куприянович ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1978. – 199 с.

676. Моторный В. В. Исследование особенностей внутреннего тепло-
массопереноса в коллоидных капиллярнопористых телах в связи с интен-
сификацией сушки кож : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Моторный 
Владимир Владимирович ; Киевский технологический институт легкой про-
мышленности. – Киев, 1978. – 172 с.

677. Ничик В. Ф. Резервы повышения эффективности производства 
и пути их использования в спиртовой промышленности (на материалах 
спиртовой промышленности УССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Ничик Владимир Федорович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1978. – 247 с.

678. Орлов В. Д. Исследование процесса сушки свекловичного 
жома глубокого прессования : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Орлов 
Вячеслав Дмитриевич ; Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1978. – 208 с. 

679. Пасько Е. Н. Экономическая эффективность развития и концент-
рации производства сухого обезжиренного молока (на примере Украинской 
ССР) : дис. ... канд. техн. наук : 08.00.05 / Пасько Елена Николаевна ; 
Украинский научно-исследовательский институт мясной и молочной про-
мышленности. – Киев, 1978. – 216 с.

680. Погорелова Н. В. Исследование массообмена в ротационных диф-
фузионных аппаратах и разработка методов повышения эффективности 
экстрагирования в них : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Погорелова 
Нонна Всеволодовна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1978. – 214 с.

681. Стабникова Е. В. Получение каротинсодержащего белкового пре-
парата и его применение в хлебопекарном производстве : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.01 / Стабникова Елена Всеволодовна ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1978. – 198 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

682. Тарапон В. А. Исследование процессов тепломассопереноса мето-
дами физического и математического моделирования при терморадиаци-
онном нагреве некоторых пищевых продуктов : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Тарапон Валентина Антоновна ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1978. – 168 с.

683. Цыганков С. П. Исследование теплообмена, перемешивания и мас-
сообмена в наклонных двухшнековых диффузионных аппаратах : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Цыганков Сергей Петрович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1978. – 226 с.

684. Чеботареску И. Д. Исследование тепломассопереноса в процессе 
накипеобразования в аппаратах пищевых производств : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Чеботареску Иван Дементьевич ; Кишиневский политехни-
ческий институт имени С. Лазо. – Кишинев, 1978. – 222 с.

685. Шереметинский А. П. Исследование влияния оптимальной мощ-
ности и ее использования на эффективность работы спиртовых заводов (на 
материалах спиртовых заводов Украинской ССР, перерабатывающих крахма-
листое сырье) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Шереметинский Анатолий 
Петрович ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1978. – 211 с.

686. Шестов А. Г. Исследование кристаллизации альфа-лактозы : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Шестов Александр Георгиевич ; Воронежский 
технологический институт. – Воронеж, 1978. – 211 с.

687. Штангеева Н. И. Исследование агрегативной устойчивости сахарных 
утфелей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Штангеева Надежда Ивановна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1978. – 186 с.
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1979
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
688. Богаенко И. Н. Исследование тепловых процессов в электричес-

ких машинах для целей диагностики : дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / 
Богаенко Иван Николаевич ; Киевский институт автоматики. – Киев, 1979. – 
434 с.

689. Вечерский П. А. Исследование динамики адгезионного гранулиро-
вания окатыванием пищевых и других сыпучих веществ : дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.18.12 / Вечерский Павел Афанасьевич ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1979. – 417 с.

690. Домарецкий В. А. Исследование процессов производства пиво-
варенного солода с целью их интенсификации и создания высокоэф-
фективных аппаратов : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Домарецкий 
Виталий Афанасьевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1979. – 556 с. 

691. Остапчук Н. В. Основы оптимального анализа и синтеза процес-
сов и аппаратов пищевых производств : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / 
Остапчук Николай Васильевич ; Одесский технологический институт пище-
вой промышленности им. М. В Ломоносова. – Одесса, 1979. – 428 с.

692. Харин В. М. Исследование кинетики массовой кристаллизации из 
растворов : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Харин Владимир Михайлович ; 
Воронежский технологический институт. – Воронеж, 1979. – 339 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

693. Баленко Т. Л. Разработка технологии производства карамельного 
солода из высокобелковистых ячменей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Баленко Татьяна Леонидовна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1979. – 180 с.

694. Бондаренко Е. Г. Исследование кинетики процесса выпечки бис-
квитных полуфабрикатов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Бондаренко 
Евгения Григорьевна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1979. – 221 с.

695. Борисенко В. Я. Исследование процесса кристаллизации 
сахара с целью его оптимизации : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Борисенко Владимир Яковлевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1979. – 195 с.
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1979

Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

696. Васильчук М. П. Совершенствование планирования как фактор повы-
шения экономической эффективности производства в сахарной промыш-
ленности : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Васильчук Михаил Петрович ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт сахарной промышлен-
ности ордена Трудового Красного Знамени. – Киев, 1979. – 235 с.

697. Воронцов А. А. Влияние серосодержащих соединений на вкусоаро-
матические свойства изделий из свинины : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / 
Воронцов Александр Александрович ; Московский технологический инсти-
тут мясной промышленности. – Москва, 1979. – 156 с.

698. Грома Д. С. Исследование факторов роста производительности труда 
в свеклосахарном производстве (на примере Хмельницкой области) : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Грома Дмитрий Стефанович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1979. – 164 с.

699. Гукалов А. В. Электроакустическая диагностика кинетических 
параметров процессов кипения и барботирования с целью ее примене-
ния в условиях пищевых производств : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Гукалов Александр Васильевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1979. – 210 с.

700. Ельцова О. П. Исследование и разработка технологии мезофиль-
ных молочнокислых заквасок Lactobacillus fermenti с целью интенсифика-
ции производства пшеничного хлеба : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Ельцова Ольга Петровна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1979. – 242 с.

701. Заремба В. К. Исследование влияния типа контактных устройств 
на динамику определяющей группы примесей и энергозатраты в условиях 
перегонки мелассных бражек : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Заремба 
Виталий Казимирович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1979. – 233 с.

702. Когута Н. К. Исследование процессов гранулирования и обжига алю-
мосодержащего сырья в псевдоожиженном слое : дис. ... канд. техн. наук : 
05.14.04 / Когута Николай Карлович ; Институт газа. – Киев, 1979. – 194 с.

703. Кривець Т. О. Совершенствование планирования контейнер-
ных перевозок на основе применения экономико-математических методов 
и ЭВМ : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Кривець Татьяна Алексеевна; 
Институт кибернетики. – Киев, 1979. – 120 с.

704. Купчик М. П. Исследование процесса электрофильтрования сахар-
ных растворов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Купчик Михаил Петрович ; 
Институт технической теплофизики. – Киев, 1979. – 203 с.

705. Куц, А. М. Исследование процесса сбраживания мелассного сусла 
с использованием гибридных дрожжей и препарата фруктаваморин Г10Х : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Куц Анатолий Михайлович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1979. – 234 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

706. Лазаренко Л. С. Исследование процессов гидротермической обра-
ботки и выпечки булочных изделий с целью обеспечения оптимальных усло-
вий их выработки в тоннельных печах : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Лазаренко Леонора Саввична ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1979. – 226 с.

707. Мартиненко М. А. Равновесие упругих тел, ослабленных разрезами 
по поверхностям вращения второго порядка : дис. … канд. физ.-мат. наук : 
01.02.04 / Мартиненко Михаил Антонович ; Киевский государственный уни-
верситет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1979. – 169 с. 

708. Мылык М. П. Исследование процесса ректификации в брагорек-
тификационных установках прямого действия : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Мылык Михаил Павлович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1979. – 210 с.

709. Притула В. И. Исследование технологии выработки пряников с 
целью сокращения производственного цикла и повышения качества изде-
лий : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Притула Владимир Иосифович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1979. – 188 с.

710. Приходченко В. А. Исследование и разработка новых конструкций 
выпарных аппаратов и пеногасителей с целью интенсификации процесса 
выпаривания пенящихся жидкостей в тонком слое : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Приходченко Вилен Антонович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1979. – 285 с.

711. Страшевский Е. Л. Исследование антинакипного действия полей 
полиградиентных магнитных устройств на процесс накипеобразования 
в теплообменниках сахарных заводов : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / 
Страшевский Евгений Леонтьевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1979. – 223 с.

712. Тимофеев И. Л. Исследование процесса сушки солода и реконс-
трукция двухъярусной солодосушилки : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Тимофеев Игорь Леонидович ; Львовский ордена Ленина политехнический 
институт. – Львов, 1979. – 175 с.

713. Точковой В. А. Повышение кавитационной стойкости деталей цент-
ро бежных  насосов в свеклосахарном производстве : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.02.14 / Точковой Василий Александрович ; Всесоюзный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт сахарной 
промышленности. – Киев, 1979. – 210 с.

714. Трояновский И. Л. Совершенствование методики оценки эко-
номической эффективности автоматизации управления в пищевой про-
мышленности СССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Трояновский 
Игорь Леонидович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1979. – 238 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

715. Федорова Н. С. Исследование и разработка электродиализного спо-
соба очистки сока свеклосахарного производства : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 / Федорова Наталия Сергеевна ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1979. – 224 с.

716. Хорхе Т. Л. Ф. Исследование влияния поверхностно-активных 
веществ на кристаллизацию продуктов тростниково-сахарного производс-
тва : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Хорхе Томас Лодос Фернандес ; 
Киевский технологический институт сахарной промышленности. – Киев, 
1979. – 199 с.

717. Шестаковский В. А. Исследование технологических показателей 
основ при различных вариантах аппаратурного оформления первой сатура-
ции : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Шестаковский Владимир Антонович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1979. – 219 с.

718. Ширихин Ю. Н. Исследование теплообмена в слабонаклонной 
испарительной зоне двухфазного термосифона применительно к системам 
охлаждения массивной бетонной кладки : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / 
Ширихин Юрий Николаевич ; Киевский ордена Трудового Красного Знамени 
инженерно-строительный институт. – Киев, 1979. – 121 с.

719. Штангеев К. О. Исследование конденсации пара из парога-
зовых смесей с целью разработки поверхностного конденсатора для 
сахарного производства : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Штангеев 
Константин Остапович ; Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1979. – 230 с.

720. Шубенко, Б. П. Теплометрическое исследование тоннельных хле-
бопекарных печей с целью их совершенствования : дис. ... канд. техн. наук : 
05.14.04 / Шубенко Борис Павлович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1979. – 281 с.

721. Эристави М. К. Математическое моделирование и эксперименталь-
ное исследование процесса кристаллизации виннокаменной кислоты : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Эристави Марина Константиновна ; Грузинский 
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени политехнический инс-
титут им. В. И. Ленина. – Тбилиси, 1979. – 107 с.
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1980 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
722. Манк В. В. Радиоспектроскопические исследования механизма 

взаимо действия воды с поверхностью природных и синтетических ионооб-
менников : дис. … д-ра хим. наук : 01.01.03 / Манк Валерий Вениаминович ; 
Институт коллоидной химии и химии воды. – Киев, 1980.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

723. Андрух А. И. Разработка технологических режимов выращивания 
спиртовых дрожжей, идущих на сушку : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Андрух Александр Иванович ; Воронежский  технологический институт 
пищевой промышленности. – Воронеж, 1980. – 166 с.

724. Бевз В. И. Автоматическая оптимизация процесса выпечки хлебо-
булочных изделий в современных хлебобулочных печах тоннельного типа : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Бевз Владимир Ильич ; Одесская акаде-
мия пищевой промышленности. – Одесса, 1980. – 185 с.

725. Белова Т. Г. Совершенствование экономических методов повы-
шения эффективности производства (на примере кондитерской промыш-
ленности Украинской ССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Белова 
Татьяна Геннадиевна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1980. – 172 с.

726. Булда М. В. Совершенствование территориальной организации 
сахарной промышленности Украинской ССР : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Булда Михаил Васильевич ; Всесоюзный ордена Трудового 
Красного Знамени научно-исследовательский институт сахарной промыш-
ленности. – Киев, 1980. – 258 с.

727. Буров А. А. Исследование движения штучных грузов в ориен-
тирующих устройствах пакетоформирующих машин применительно 
к пищевым производствам : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Буров 
Андрей Африканович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1980. – 214 с.

728. Василик И. Н. Интенсификация процесса экстрагирования в 
ликеро-водочном производстве : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Василик 
Иван Николаевич ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1980. – 264 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

729. Воробьев Е. И. Исследование процесса фильтрования с образованием 
сжимаемого осадка и применение пульсационных колебаний для повыше-
ния эффективности работы фильтров сахарного производства : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Воробьев Евгений Игоревич ; Всесоюзный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт сахарной 
промышленности. – Киев, 1980. – 246 с.

730. Гаджимурадов Г. Т. Исследование вальцовочных соединений тепло-
обменных аппаратов сахарной промышленности : дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.14 / Гаджимурадов Гаджиахмед Тагирович ; Всесоюзный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт сахарной 
промышленности. – Киев, 1980. – 170 с.

731. Геращенко В. Н. Исследование массообменной тарелки с двумя 
зонами фаз для брагоректификационных установок : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Геращенко Виталий Николаевич ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1980. – 183 с.

732. Гопчак Н. Я. Исследование и разработка нового способа кристал-
лизации гидратной кристаллической и медицинской глюкозы : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.05 / Гопчак Николай Яковлевич ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1980. – 253 с.

733. Дидушко Б. Г. Тепло- и массообмен при течении слоя кипя-
щего утфеля в прямоточном элементе вакуум-аппарата непрерывного дей-
ствия : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Дидушко Борис Григорьевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1980. – 198 с.

734. Дроговоз Г. К. Исследование процесса ректификации спирта с двой-
ной эпюрацией и гидроселекцией в брагоректификационной установке под 
вакуумом : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Дроговоз Григорий Кузьмич ; 
Украинский научно-исследовательский институт спиртовой и ликеро -водоч-
ной промышленности. – Киев, 1980. – 215 с.

735. Евич В. А. Исследование динамических перегрузок дрожжерас-
тительных аппаратов с эрлифной системой воздухораспределения : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.02.14 / Евич Вадим Антонович ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1980. – 157 с.

736. Зубченко В. С. Ближній порядок в монокристалах Cu-Al : дис. … 
канд. фіз.-мат. наук / Зубченко Віктор Сергійович ; Київський державний 
університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1980. – 133 с.

737. Игнатенков А. Л. Исследование закономерностей интенсифика-
ции массообмена в поле низкочастотных механических колебаний для сис-
тем твердое тело–жидкость в пищевой промышленности : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Игнатенков Александр Леонидович ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1980. – 230 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

738. Кислая Л. В. Исследование и разработка технологии разварива-
ния и осахаривания сверхтонких помолов крахмалосодержащего сырья 
спиртового производства : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Кислая 
Любовь Васильевна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1980. – 213 с.

739. Кордовес Э. М. Экономическая эффективность развития транспор-
тных средств в сахарной промышленности республики Куба : дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.05 / Кордовес Эррера Марианелла ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1980. – 137 с.

740. Кошевая В. Н. Изыскание оптимальных условий ферментативного 
гидролиза гемицеллюлоз и гумми-веществ в процессе приготовления фер-
ментированного ржаного солода и концентрата квасного сусла : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.07 / Кошевая Валентина Николаевна ; Всесоюзный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт сахарной 
промышленности. – Киев, 1980. – 181 с.

741. Лупашко А. С. Исследование тепло- и массообмена в процессе 
сушки какао крупки токами высокой частоты : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Лупашко Андрей Спиридонович ; Кишиневский политехничес-
кий институт. – Кишинев, 1980. – 187 с.

742. Масликов М. А. Исследование теплообмена при кипении сахар-
ных растворов в кипятильных трубах длиннотрубных выпарных аппара-
тов : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Масликов Михаил Александрович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1980. – 159 с.

743. Медведев, Н. Г. Устойчивость и оптимизация ортотропных обо-
лочек переменной толщины : дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / 
Медведев Николай Георгиевич ; Институт механики. – Киев, 1980. – 101 с.

744. Меняйло П. И. Исследование структуры двухфазного слоя на гори-
зонтальных прямоточных контактных устройствах брагоректификационных 
аппаратов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Меняйло Павел Иванович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1980. – 236 с.

745. Мирончук В. Г. Исследование взаимосвязи процессов рекристалли-
зации и рециркуляции при получении сахарных утфелей : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Мирончук Валерий Григорьевич ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1980. – 162 с.

746. Михайлик В. А. Термохимические исследования процесса рекрис-
таллизации сахарозы : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Михайлик Вячеслав 
Аврамович ; Институт технической теплофизики. – Киев,1980. – 230 с.

747. Одородько Н. И. Исследование и разработка эффективного способа 
очистки желтого сахара и клеровки в свеклосахарном производстве : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.05 / Одородько Надежда Иосифовна ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1980. – 266 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

748. Павлов В. Л. Філософсько-соціологічний аналіз суспільного ідеалу : 
дис. … канд. філос. наук / Павлов Валерій Лук’янович ; Київський держав-
ний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1980.

749. Пышняк В. В. Совершенствование технологии и разработка аппара-
т ур ного оформления предварительной дефекации : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 / Пышняк Виктор Васильевич ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1980. – 229 с.

750. Резников С. И. Предельные теоремы типа фазового укрупне-
ния для случайных процессов : дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / 
Резников Сергей Иванович ; Киевский государственный университет 
 им. Т. Г.  Шевченко. – Киев, 1980. – 125 с.

751. Сахацкий А. А. Исследование тепломассопереноса и максималь-
ных тепловых потоков в горизонтальных и наклонных двухфазных тер-
мосифонах применительно к охлаждению теплонапряженных элемен-
тов промышленных печей : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Сахацкий 
Анатолий Афанасьевич ; Киевский ордена Ленина политехнический инс-
титут им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – 
Киев, 1980. – 170 с.

752. Сергеев А. Д. Интенсификация и оптимизация процесса перегонки 
в бражных колоннах с решетчатыми провальными тарелками в спиртовой 
и ацетоно-бутиловой промышленности : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Сергеев Анатолий Дмитриевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1980. – 212 с.

753. Симахина Г. А. Исследование осаждения несахаров свеклович-
ного сока на предварительной дефекации с целью повышения ее эффектив-
ности : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Симахина Галина Александровна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1980. – 224 с.

754. Сороколит Н. И. Исследование гидродинамики и массопередачи 
при аэрации культурных сред в барботажных дрожжерастительных аппара-
тах с целью совершенствования их конструкций : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Сороколит Николай Иванович ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1980. – 276 с.

755. Степанец И. Ф. Исследование характеристик газо-жидкостного слоя 
барботажных аппаратов с целью интенсификации процесса массопередачи : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Степанец Иван Федорович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1980. – 233 с.

756. Фахардо Г. Р. Исследование и разработка эффективной очистки сока 
в тростниковосахарном производстве : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / 
Фахардо Гарсия Рауль ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1980. – 140 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

757. Фролов В. П. Экономическая эффективность организации безот-
ходного производства в пищевой промышленности (на примере крахмало-
паточной промышленности Украинской ССР) : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Фролов Вячеслав Павлович ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1980. – 186 с.

758. Хоменко Н. Д. Исследование и усовершенствование устройств для 
подъёма свекловодяной смеси с целью снижения дробления свеклы : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.02.14 / Хоменко Николай Дмитриевич ; Всесоюзный 
ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт 
сахарной промышленности. – Киев, 1980. – 240 с.

759. Чеботарев В. Х. Исследование процессов в рабочих камерах высо-
копроизводительных хлебопекарных печей с электрическим обогревом : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Чеботарев Виорел Харлампиевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1980. – 168 с.

760. Чернявская Л. И. Исследование особенностей технологических 
качеств сахарной свеклы различных районов Молдавской ССР : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.05 / Чернявская Людмила Ивановна ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1980. – 170 с.

761. Шульгин И. М. Исследование процесса выпечки с целью усо-
вершенствования конструкции хлебопекарных печей и повышения 
эффективности их работы : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Шульгин 
Игорь Михайлович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1980. – 204 с.
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1981 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
762. Володарский А. В. Повышение эффективности рабочих процессов 

в печах хлебопекарного производства : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / 
Володарский Александр Викторович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 423 с.

763. Гулямов Ш. М. Математическое моделирование и оптимизация 
процессов экстрагирования хлопкового масла : дис. ... д-ра техн.  наук : 
05.18.12 / Гулямов Шухрат Манапович ; Ташкентский политехнический 
институт им. Абу Райхана Беруни. – Ташкент, 1981. – 608 с. 

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

764. Барышников А. Н. Аналитическое и экспериментальное иссле-
дование статики и динамики тепловых процессов в условных зонах хле-
бопекарных тоннельных электропечей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Барышников Александр Николаевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 200 с.

765. Вдовиченко А. С. Разработка ускоренного способа приготов-
ления теста для сдобных сухарей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Вдовиченко Андрей Сергеевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1981. – 196 с.

766. Елефтериади Г. С. Исследование выпечки национальных хле-
бобулочных изделий в закрытой пекарной камере с целью интенси-
фикации процесса : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Елефтериади 
Геннадий Ставриевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1981. – 245 с. 

767. Зоткина Л. В. Влияние гидродинамических условий на параметры 
процесса экстракции в диффузионных аппаратах непрерывного действия : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Зоткина Лариса Васильевна ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 175 с.

768. Каретников В. В. Исследование влияния лакокрасочных и поли-
мерных покрытий на коррозионную стойкость оборудования пище-
вой промышленности : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Каретников 
Владимир Владимирович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1981. – 215 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

769. Лебедев И. Н. Исследование вибрационного резания пищевых про-
дуктов с целью интенсификации процесса и улучшения его качества : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.02.14 / Лебедев Иван Николаевич ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 210 с.

770. Лила Н. Г. Исследование работы вакуум-фильтра с целью создания 
оптимальной конструкции его для фильтрования сока 1 сатурации и сгущенной 
суспензии : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Лила Николай Григорьевич ; 
Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследователь-
ский институт сахарной промышленности. – Киев, 1981. – 193 с.

771. Лыськова О. В. Повышение эффективности производства сахара 
из тростникового сырца : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Лыськова 
Ольга Владимировна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1981. – 200 с.

772. Медрано У. Х. Э. Органические безазотистые кислоты и их техноло-
гическое поведение в производстве сахара из тростника : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.05 / Медрано Уркиса Хесус Эпифанио ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 172 с.

773. Медвідь Н. В. Розробка та дослідження методів формування лазер-
них пучків з синтезованою діаграмою направленості : дис. … канд. фіз.-мат. 
наук : 01.04.04 / Медвідь Наталія Вікторівна ; Інститут фізики. – Київ, 1981. – 
146 с.

774. Неделина Л. Н. Разработка оптимальной технологии хлебных пало-
чек для создания отечественной поточной линии их производства : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.01 / Неделина Лариса Николаевна ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 194 с.

775. Нигора В. Н. Пневматические захватные устройства для штучных 
легкодеформируемых изделий пищевой промышленности (исследование 
и расчет конструктивных параметров) : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / 
Нигора Владимир Николаевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1981. – 204 с.

776. Носик С. В. Разработка технологии целлокандина Гх и его приме-
нение в производстве спирта из крахмалосодержащего сырья : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.07 / Носик Сергей Владимирович ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 188 с.

777. Оболенский А. Ю. Повышение эффективности работы колонн бра-
горектификационных установок на базе усовершенствованных методов 
моделирования процессов брагоректификации : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Оболенский Алексей Юрьевич ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 276 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

778. Поводзинский В. Н. Интенсификация массообменных процес-
сов при культивировании микроорганизмов в поле низкочастотных меха-
нических колебаний : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Поводзинский 
Вадим Николаевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1981. – 201 с.

779. Прохоров А. Н. Интенсификация процесса массообмена на прямо-
точних контактных устройствах брагоректификационных установок : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Прохоров Александр Николаевич ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 272 с.

780. Роменский Н. П. Разработка и исследование металлизационно-
полимерных покрытий для защиты от коррозионно-механического изнаши-
вания диффузионных аппаратов сахарных заводов : дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.14 / Роменский Николай Петрович ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 229 с.

781. Столярова Л. И. Влияние кислорода на процесс созревания пшенич-
ной муки : дис. … канд. техн. наук : 05.18.01 / Столярова Лариса Ивановна ; 
Воронежский технологический институт. – Воронеж, 1981. – 150 с.

782. Сухенко Ю. Г. Исследование процесса резания тонколистовых 
оберточных материалов в заверточных автоматах : дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.14 / Сухенко Юрий Григорьевич ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 267 с.

783. Сычевский Н. П. Эффективность концентрации производства на 
базе аграрно-промышленной интеграции в первичном виноделии Украинской 
ССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Сычевский Николай Петрович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1981. – 167 с.

784. Танащук Л. И. Способ очистки соков сахарного производства с мак-
симальным использованием адсорбционного эффекта : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.05 / Танащук Людмила Ивановна ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 247 с.

785. Тищенко Г. П. Исследование защитного действия полимерных пок-
рытий с целью повышения долговечности пищевого оборудования : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.02.14 / Тищенко Геннадий Петрович ; Днепропетровский 
химико-технологический институт им. Ф. Э. Дзержинского. – Днепропет-
ровск, 1981. – 259 с.

786. Ткачук Р. А. Исследование процессов при струйном орошении 
поверхностей нагрева и разработка пленочного выпарного аппарата : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Ткачук Ростислав Арсентиевич ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 207 с.

787. Томиленко Е. Г. Исследование технологических качеств и их изме-
нений при хранении свеклы, убранной комплексами машин : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.05 / Томиленко Елена Гордеевна ; Научно-исследователь-
ский институт сахарной промышленности. – Киев, 1981. – 159 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

788. Устинов Ю. В. Разработка объективных способов определения 
качества и готовности пшеничных полуфабрикатов хлебопекарного произ-
водства для регулирования технологического процесса : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.01 / Устинов Юрий Васильевич ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1981. – 236 с.

789. Яровой В. Л. Исследование процесса сушки молочного сахара в 
псевдоожиженном слое и создание аппарата новой конструкции : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Яровой Владимир Леонидович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1981.– 220 с.
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1982 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
790. Кузнецов А. М. Гидродинамика и массообмен перспективных 

конструкций ферментаторов для производств БВК и разработка инже-
нерных методов их расчета : дис. ...  д-ра техн. наук : 05.18.12 / Кузнецов 
Анатолий Макарович ; Иркутский научно-исследовательский и конструк-
торский институт химического машиностроения. – Иркутск, 1982. – 484 с.

791. Маринченко В. А. Разработка прогрессивной технологии этилового 
спирта из крахмалосодержащего сырья : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.07 / 
Маринченко Виктор Афанасиевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1982. – 552 с.

792. Осейко Н. И. Научно-технические основы процессов обработки 
липидов и жиросодержащих отходов и создание новых технологичес-
ких смазок и абразивных паст : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12, 05.18.06 / 
Осейко Николай Иванович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1982. – 479 с.

793. Рева Л. П. Интенсификация технологических процессов очистки диф-
фузионного сока : дис. … д-ра техн. наук : 05.18.05 / Рева Леонид Павлович ; 
Московский технологический институт пищевой промышленности. – 
Москва, 1982.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

794. Ардашев В. А. Исследование теплообмена при выпаривании гра-
витационно-стекающей пленки жидкости в вертикальных трубах : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.14.04 / Ардашев Виктор Алексеевич ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1982. – 188 с.

795. Гомес Р. Л. А. Исследование и математическое моделирование про-
цесса очистки сока сахарного тростника с целью его оптимизации : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Гомес Родригес Луис Андрес ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1982. – 194 с.

796. Гончаренко И. И. Эффективность использования основных про-
изводственных фондов в мясной промышленности в условиях совершенс-
твования механизма хозяйствования (на примере мясной промышлен-
ности Украинской ССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Гончаренко 
Иван Иванович ; Украинский научно-исследовательский институт мясной и 
молочной промышленности. – Киев, 1982. – 205 с.



120

19
82

К
И

ЇВ
С

ЬК
И

Й
 Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

ЧН
И

Й
 ІН

С
ТИ

ТУ
Т 

Х
А

РЧ
О

В
О

Ї П
РО

М
И

СЛ
О

В
О

С
ТІ

Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

797. Губенко Н. Ю. Эффективность совершенствования производс-
твенных связей в пищевой промышленности (на примере сахарной и 
кондитерской отраслей) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Губенко 
Наталия Юрьевна ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1982. – 203 с.

798. Довгаль Н. С. Резервы эффективного использования труда жен-
щин в пищевой промышленности (на материалах отраслей пищевой 
промышленности УССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Довгаль 
Наталия Сергеевна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1982. – 175 с.

799. Калэндро Е. Л. Исследование промышленного выращива-
ния чистой культуры кормовых дрожжей и разработка автоматизирован-
ной системы управления : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Калэндро 
Евгений Людвигович ; Одесский технологический институт пищевой про-
мышленности им. М. В. Ломоносова. – Одесса, 1982. – 114 с.

800. Кітов М. Г. Ідеал як об’єкт філософського дослідження : дис. … 
канд. філос. наук : 09.00.01 / Кітов Микола Григорович ; Київський держав-
ний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1982. – 187 с.

801. Клейн А. А. Усовершенствование оборудования для обработки 
шампанизированного вина холодом при производстве советского шампан-
ского бутылочным способом : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Клейн 
Аркадий Александрович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1982. – 197 с.

802. Ковбаса, В. Н. Исследование интенсивного замеса жидких опар с 
целью обоснования рациональных параметров процесса : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.01 / Ковбаса Владимир Николаевич ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1982. – 185 с.

803. Коросташ А. А. Совершенствование экономических связей произ-
водственных объединений пищевой промышленности Украинской ССР (на 
примере пиво-безалкогольной промышленности) : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Коросташ Александр Анатольевич ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1982. – 187 с.

804. Кошелюк П. А. Совершенствование оперативного планирова-
ния на предприятиях пищевой промышленности (на примере кондитерс-
кой промышленности Украинской ССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Кошелюк Петр Александрович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1982. – 298 с.

805. Кузнецова Л. И. Разработка технологии производства хлеба из 
смеси ржаной и пшеничной муки на концентрированной закваске : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.01 / Кузнецова Лина Ивановна ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1982. – 233 с.
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806. Лисицкий Н. Ф. Разогрев твердого дисперсного материала конден-
сирующимся паром низкого давления : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / 
Лисицкий Николай Федорович ; Киевский инженерно-строительный инсти-
тут. – Киев, 1982. – 243 с.

807. Мазуренко А. Г. Теплометрия процесса замораживания блоков 
мяса в плиточных аппаратах : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Мазуренко 
Алексей Григорьевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1982. – 211 с.

808. Маркес С. А. Моделирование процессов кристаллизации сиропов 
сахарного тростника с целью определения оптимальных режимов работы 
вакуум-аппаратов периодического действия : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Маркес Семпе Армандо ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1982. – 203 с.

809. Назимова Г. И. Интенсификация приготовления теста для булоч-
ных изделий на жидкой опаре путем использования молекулярного кис-
лорода : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Назимова Галина Ивановна ; 
Воронежский технологический институт. – Воронеж, 1982. – 234 с.

810. Пурич Ж. В. Разработка рациональной технологии приготовления 
выпеченного белково-сбивного полуфабриката для тортов : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.01 / Пурич Жеоржета Владимировна ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1982. – 194 с.

811. Саврасова Л. Л. Разработка способа применения изолирован-
ных белков подсолнечника для повышения биологической ценности хле-
бобулочных изделий : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Саврасова 
Людмила Леонидовна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1982. – 228 с.

812. Серегин А. А. Исследование и разработка рациональных транспор-
тных систем колонных диффузионных аппаратов : дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.14 / Серегин Александр Александрович ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1982. – 210 с.

813. Узун Д. Ф. Интенсификация процесса ректификации в тарельчатом 
аппарате при помощи псевдоожижения слоя насадки и звуковых колебаний : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Узун Дмитрий Федорович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1982. – 193 с.

814. Филоненко В. Н. Исследование гидродинамики и теплообмена при 
кипении жидкости в кольцевых каналах с двухсторонним обогревом : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.14.04 / Филоненко Виталий Николаевич ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1982. – 181 с.

815. Хорунжая Л. В. Разработка способа дефекации с примене-
нием кислорода воздуха : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Хорунжая 
Любовь Васильевна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1982. – 185 с.
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816. Черкунов И. С. Исследование рабочих процессов пленочно-коль-
цевых режимов выпаривания : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Черкунов 
Иван Сидорович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1982. – 198 с.

817. Чернякова, Т. Я. Разработка способа получения фруктозы и 
медицинской глюкозы из сахарозы : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / 
Чернякова Татьяна Яковлевна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1982. – 250 с.

818. Школьникова, Т. С. Совершенствование производственно-техни-
ческой базы сахарной промышленности – как фактор повышения эффектив-
ности производства (на материалах сахарных заводов Винницкой области) : 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Школьникова Тамара Степановна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1982. – 275 с.
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Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
819. Казанская Л. Н. Прогрессивные технологические процессы про-

изводства ржаного хлеба : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.01 / Казанская 
Людмила Николаевна ; Московский технологический институт пищевой 
промышленности. – Москва, 1983. – 64 с.

820. Пушанко Н. Н. Совершенствование процесса экстрагирования и 
его аппаратурного оформления в свеклосахарном производстве : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.18.12 / Пушанко Николай Николаевич ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 461 с.

821. Федоров В. Г. Повышение эффективности процессов и аппаратов 
пищевых производств на основе методов тепломассометрии : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.18.12 / Федоров Владимир Гаврилович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 405 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

822. Варецкий С. Ю. Основные направления развития и повышения 
экономической эффективности производства на предприятиях мясной 
промышленности Украинской ССР : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Варецкий Станислав Юзефович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 263 с.

823. Волков С. С. Исследование тепловых и гидродинамических характер-
истик двухфазных термосифонов применительно к системам охлаждения 
агрегатов цветной металлургии : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Волков 
Сергей Симонович ; Киевский политехнический институт им. 50-летия 
Великой Октябрьской Социалистической революции. – Киев, 1983. – 287 с.

824. Гордиенко А. С. Электрокинетические свойства и реагентное уда-
ление бактерий из дисперсионной среды : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.11 / 
Гордиенко Анатолий Степанович ; Институт коллоидной химии и химии 
воды им. А. В. Думанского. – Киев, 1983. – 189 с.

825. Гречко Н. Я. Изыскание оптимальных условий образования крася-
щих веществ с целью совершенствования технологии концентрата квас-
ного сусла : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Гречко Нина Яковлевна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1983. – 201 с.
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826. Гуцалюк В. М. Очистка и концентрирование биологически актив-
ных веществ методом ультрафильтрации : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Гуцалюк Валерий Михайлович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1983. – 246 с.

827. Даньова В. Перспективы развития и пути повышения экономичес-
кой эффективности хлебопекарного производства (на примере Словакии) : 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Даньова Власта ; Киевский технолог-
ический институт пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 166 с.

828. Денис А. Д. Исследование процесса производства кормовых 
дрожжей на нетрадиционном сырье : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.11 / 
Денис Алексей Дмитриевич ; Институт микробиологии и вирусологии им. 
Д. К. Заболотного. – Киев, 1983. – 171 с.

829. Дудко С. Д. Интенсификация процесса гигротермической обра-
ботки в хлебопекарных печах большой производительности : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Дудко Сергей Дмитриевич ; Киевский технологич-
еский институт пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 206 с.

830. Езе Й. Разработка и исследование машины-автомата для упаковки 
консервных банок в картонные коробки : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / 
Езе Йожеф ; Одесский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Одесса, 1983. – 155 с.

831. Ерохина Т. В. Оптимизация производства и сбыта готовой продук-
ции на предприятиях пищевой промышленности (на примере пиво-безалко-
гольной отрасли Минпищепрома УССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Ерохина Татьяна Викторовна ; Одесский технологический институт пище-
вой промышленности им. М. В. Ломоносова. – Одесса, 1983. – 258 с.

832. Жестерева Н. А. Совершенствование технологии приготовле-
ния пивного сусла на основе исследования комплексного действия гидро-
лаз : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Жестерева Наталия Анатольевна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1983. – 216 с.

833. Заяц Ю. А. Интенсификация процесса эпюрации спирта в барбо-
тажно-прямоточных колоннах : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Заяц 
Юрий Александрович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1983. – 302 с.

834. Иванова Л. А. Получение, свойства и применение иммобили-
зированных глюкоамилаз : дис. ... канд. биол. наук : 03.00.04 / Иванова 
Лариса Алексеевна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1983. – 171 c.

835. Копенкина И. Н. Повышение эффективности разжижающего дейст-
вия поверхностно-активных веществ в шоколадных массах : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.01 / Копенкина Инна Николаевна ; Воронежский техноло-
гический институт. – Воронеж, 1983. – 177 с.
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836. Копыленко А. В. Интенсификация массообменных процессов пище-
вых производств в колонных аппаратах с циклическим режимом работы : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Копыленко Анатолий Васильевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1983. – 297 с.

837. Левитан Е. С. Разработка и исследование систем пенорегули-
рования при микробном биосинтезе : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Левитан Евгений Самуилович ; Институт микробиологии. – Рига, 1983. – 
257 с.

838. Луцик Ю. П. Интенсификация процесса сушки связнодис-
персных пищевых продуктов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Луцик Юрий Павлович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1983. – 237 с.

839. Маринова Н. Д. Применение флокулянтов в процессе очист ки 
соков сахарного производства (в условиях сахарной промышленности 
народной республики Болгарии) : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / 
Маринова Неделка Добрева ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1983. – 225 с.

840. Мирошник В. А. Исследование условий кристаллообразова-
ния в устройстве опережения для оптимизации промышленной крис-
таллизации сахара : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Мирошник 
Владимир Александрович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1983. – 249 с.

841. Нагурная Н. А. Совершенствование технологии очистки пище-
вого спирта от примесей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Нагурная 
Нина Анатольевна ; Украинский научно-исследовательский институт спир-
товой и ликеро-водочной промышленности. – Киев, 1983. – 281 с.

842. Павлюк Д. М. Совершенствование технологии очистки высококон-
центрированных сточных вод нефтеперерабатывающих заводов : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.11 / Павлюк Дмитрий Михайлович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 142 с.

843. Плахотный, В. Т. Интенсификация работы пластинчатых пасте-
ризационноохладительных установок молочной промышленности : дис. ... 
канд. техн. наук / Плахотный Василий Трофимович ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 186 с.

844. Ремесло Н. В. Разработка оптимальных технологических усло-
вий свеклосахарного производства с учетом влияния на них нуклеиновых 
кислот : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Ремесло Наталия Васильевна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1983. – 236 с.
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845. Репецкая Т. П. Повышение экономической эффективности энерго-
снабжения предприятий сахарной промышленности : дис. ... канд. экон. 
наук / Репецкая Татьяна Петровна ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 209 с.

846. Рехсан В. Г. Оптимизация текущего планирования в масло-
добывающей отрасли : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Рехсан 
Владимир Григорьевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1983. – 226 с.

847. Решетняк Л. Р. Разработка способа подавления контаминирующей 
микрофлоры в производстве спирта из крахмалосодержащего сырья : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.11 / Решетняк Людмила Расуловна ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 242 с.

848. Росляк С. П. Эффективность применения прогрессивных видов тары 
и упаковочных материалов в пищевой промышленности Украинской ССР : 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Росляк Сергей Петрович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 165 с.

849. Самойленко В. С. Исследование и разработка способа использо-
вания конденсатов вторичных паров в качестве экстрагента сахарозы из 
свекловичной стружки : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Самойленко 
Василий Степанович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1983. – 214 с.

850. Севрюкова Г. Ф. Разработка способов интенсификации технологии 
приготовления затяжного печенья и повышения его качества : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.01 / Севрюкова Галина Фроловна ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 240 с.

851. Сиднева Ж. К. Совершенствование планирования производитель-
ности труда в объединениях пищевой промышленности (на примере пло-
доовощной промышленности УССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Сиднева Жанна Константиновна ; Научно-исследовательский экономичес-
кий институт госплана УССР. – Киев, 1983. – 295 с.

852. Стечишин М. С. Повышение долговечности деталей оборудова-
ния пищевой промышленности, подверженных кавитационно-эрозион-
ному изнашиванию в солевых растворах : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / 
Стечишин Мирослав Степанович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 247 с.

853. Тимонин А. Н. Разработка и исследование распылительных сату-
раторов для сахарной промышленности : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Тимонин Александр Николаевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 242 с.

854. Ткачук Н. Г. Интенсификация роста и ферментативной активности 
микроорганизмов ила очистных сооружений электрическим током и ультра-
звуком : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.11 / Ткачук Николай Григорьевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1983. – 152 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

855. Федоренко З. А. Усиление стимулирующей роли заработной платы 
в повышении эффективности производства (на примере пиво-безалкоголь-
ной промышленности Минпищепрома УССР) : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Федоренко Зинаида Афанасьевна ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 219 с.

856. Федык А. В. Резервы роста производительности труда в свеклосахар-
ной промышленности Украинской ССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Федык Александр Васильевич ; Всесоюзный ордена Трудового Красного 
Знамени научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – 
Киев, 1983. – 226 с.

857. Чернелевский Л. Н. Совершенствование машинной обработки эко-
номической информации по оперативному управлению отраслью (на при-
мере молочной промышленности УССР) : дис. … канд. экон. наук : 08.00.13 / 
Чернелевский Леонид Николаевич ; Киевский институт народного хозяйст ва 
им. Д. С. Коротченко. – Киев, 1983. – 175 с.

858. Чеховская Т. П. Электроудерживание микроорганизмов в очист ке 
воды : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.11 / Чеховская Тамара Петровна ; 
Институт коллоидной химии и химии воды им. А. В. Думанского. – Киев, 
1983. – 178 с.

859. Чхаидзе Ш. В. Интенсификация процесса экстрагирования 
чая : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Чхаидзе Шота Вахтангович ; 
Киевский техно логический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1983. – 254 с.

860. Эльперин И. В. Исследование и разработка системы автома-
тической диагностики пораженности картофеля болезнями в процессе 
закладки его на хранение : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Эльперин 
Игорь Владимирович ; Центральный научно-исследовательский институт 
механизации и электрофикации сельського хозяйства Нечерноземной зоны 
СССР. – Минск, 1983. – 180 с.

861. Юодейкене Г. Ф. Разработка технологии производства хлебобулоч-
ных изделий с использованием молочной подсырной сыворотки : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.01 / Юодейкене Гражина Фердинандовна ; Каунасский 
политехнический институт им. Антанаса Снечкуса. – Каунас, 1983. – 221 с.

862. Юргутис И. А. Фонд развития производства и его использование на 
предприятиях пищевой промышленности (на примере предприятий пище-
вой промышленности Житомирской области) : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Юргутис Игорь Антонович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1983. – 184 с.

863. Янковская, Н. Е. Селекция фагоустойчивых бактериальных заквасок 
для сыров с низкой температурой второго нагревания : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.11 / Янковская Нонна Евгеньевна ; Украинский научно-исследователь-
ский институт мясной и молочной промышленности. – Киев, 1983. – 180 с.
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1984 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
864. Гандзюк М. П. Совершенствование процесса культивирования хлебо-

пекарных дрожжей и его аппаратурного оформления : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.12 / Гандзюк Михаил Петрович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 485 с.

865. Калиновская О. П. Разработка вибрационных установок для сушки 
и охлаждения продуктов в пищевой и смежных отраслях промышлен ности : 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Калиновская Ольга Петровна ; Львовский 
политехнический институт им. Ленинского комсомола. – Львов, 1984. – 348 с.

866. Олейник И. А. Совершенствование технологических процессов экс-
тракции сахара и очистки соков с целью их интенсификации в свеклосахарном 
производстве : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 / Олейник Иван Алактионович ; 
Институт технической теплофизики. – Киев, 1984. – 522 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

867. Боровик Е. А. Разработка реактора для культивирования микро-
организмов, инактивируемых касательными напряжениями : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Боровик Евгений Аркадьевич ; Днепропетровский 
химико-технологический институт им. Ф. Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 
1984. – 191 с.

868. Бутенко Е. Н. Совершенствование технологии кормовых дрож-
жей для переработки мелассной барды с повышенной концентрацией сухих 
веществ : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Бутенко Елена Николаевна ; 
Киевский техно логический институт пищевой  промышленности. – Киев, 
1984. – 166 с.

869. Васадзе Н. Е. Разработка и внедрение бражной колонны для пере-
гонки сброженных яблочных соков : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Васадзе Николай Елизарович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1984. – 218 с.

870. Вянскутонис П. Р. Ю. Улучшение качества хлебобулочных изде-
лий молочной подсырной сыворотки : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Вянскутонис Пятрас Римантас Юозович ; Каунасский политехнический инс-
титут им. Антанаса Снечкуса. – Каунас, 1984. – 220 с.

871. Годунова Л. Ю. Повышение пищевой ценности хлебобулочных изде-
лий с применением побочных продуктов мукомольного производства : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.01 / Годунова Людмила Юрьевна ; Киевский техноло-
гический институт пищевой  промышленности. – Киев, 1984. – 235 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

872. Гонсалес Р. Б. Разработка рациональной технологии приготов-
ления хлеба для Кубы путем внесения добавок, улучшающих качество 
и замедляющих процесс черствения : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Гонсалес Роландо Бореро ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1984. – 141 с.

873. Доценко В. Ф. Повышение эффективности использования молоч-
ных продуктов в хлебопечении путем применения ферментных препа-
ратов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Доценко Виктор Федорович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1984. – 239 с.

874. Евницкая Г. С. Интенсификация производства кормовых дрож-
жей улучшающим отбором штаммов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.11 / 
Евницкая Галина Сергеевна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1984. – 185 с.

875. Ермаков П. П. Барботажные контактные устройства массообмен-
ных аппаратов с автоколебаниями газового потока : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Ермаков Петр Петрович ; Днепропетровский химико-технологи-
ческий институт. – Днепропетровск, 1984. – 205 с.

876. Жужукина Н. И. Экономическая эффективность совершенст-
вования организационных форм управления в пищевой промышлен-
ности (на примере плодоовощеконсервной промышленности Украинской 
ССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Жужукина Наталия Ивановна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1984. – 189 с.

877. Засядько Я. И. Исследование гидродинамики двухфазных пото-
ков с высокими объемными газосодержаниями : дис. ... канд. техн. наук : 
05.14.04 / Засядько Ярослав Иванович ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 228 с.

878. Калашник М. В. Циклическая ползучесть конструкционных спла-
вов и ее связь с акустической эмиссией : дис. … канд. техн. наук : 01.02.06 / 
Калашник Михаил Владимирович ; Институт проблем прочности. – Киев, 
1984. – 216 с. 

879. Карелин В. Н. Узкофакельные центробежные форсунки тепломассо-
обменных аппаратов охлаждения и орошения : дис. ... канд. техн. наук : 
05.14.04 / Карелин Валерий Николаевич ; Днепропетровский государст-
венный университет им. 300-летия воссоединения Украины с Россией. – 
Днепропетровск, 1984. – 217 с.

880. Коваль В. М. Повышение эффективности плановых решений в 
мыловаренном производстве : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Коваль 
Виктор Михайлович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1984. – 178 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

881. Козяренко Т. А. Разработка бактериальной закваски для маложир-
ного и нежирного творога : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.11 / Козяренко 
Татьяна Анатольевна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1984. – 173 с.

882. Куюмджиев К. Н. Совершенствование процесса резания шпика с 
целью его интенсификации и модернизации оборудования : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.02.14 / Куюмджиев Костадин Николов ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 202 с.

883. Ле, Ч. Б. Особенности процесса сушки связнодисперсных пищевых 
продуктов при терморадиационном энергоподводе : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Ле Чан Бинь ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1984. – 208 с.

884. Лобок А. П. Минимаксные регуляторы в системах, описываемых 
уравнениями параболического типа : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 05.13.02 / 
Лобок Алексей Петрович ; Киевский университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 
1984. – 210 c.

885. Литовченко И. Н. Интенсификация процесса замеса и совершенст-
вование тестомесильных машин периодического действия : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Литовченко Игорь Николаевич ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 213 с.

886. Любимов В. М. Повышение технического уровня перегрузочных 
устройств для тарно-штучных грузов пищевых производств : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.02.14 / Любимов Валерий Михайлович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 266 с.

887. Манчев Х. С. Оптимизация технологии и управления брожением 
и созреванием пива в цилиндроконических аппаратах : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.07 / Манчев Христо Стаматов ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 282 с.

888. Масло Н. А. Обоснование параметров машинной укладки пачек 
с пищевыми продуктами в транспортную тару : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.01 / Масло Николай Андреевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 246 с.

889. Мокляк В. Ф. Теплообмен и гидродинамика при конденсации 
в термо сифонах в режиме двухфазной смеси : дис. ... канд. техн. наук : 
05.14.04 / Мокляк Василий Феодосьевич ; Киевский политехнический инс-
титут им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – 
Киев, 1984. – 261 с.

890. Нечипоренко, И. А. Экстрагирование биологически активных 
веществ из тонко измельченного растительного сырья : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Нечипоренко Игорь Александрович ; Харьковский политех-
нический институт им. В. И. Ленина. – Харьков, 1984. – 179 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

891. Никончук В. И. Интенсификация процессов гигротермической 
обработки и выпечки в многоярусных хлебопекарных печах : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Никончук Владимир Игнатьевич ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 203 с.

892. Новицкий А. Е. Повышение долговечности деталей оборудо-
вания молочной промышленности, подверженных корозионно-механи-
ческому изнашиванию : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Новицкий 
Алексей Елисеевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промыш ленности. – Киев, 1984. – 236 с.

893. Панашеску И. С. Разделение винных дрожжевых суспензий мето-
дом электрофлотации : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Панашеску 
Иван Степанович ; Институт прикладной физики. – Кишенев, 1984. – 368 с.

894. Полищук В. И. Совершенствование технологии и организа-
ции планирования стоимостных показателей планов производства пище-
вой промышленности : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Полищук 
Валерий Иванович ; Одесский технологический институт пищевой про-
мышленности им. М. В. Ломоносова. – Одесса, 1984. – 252 с.

895. Рамутите Р. А. Влияние конструкции вакуум-аппарата на процесс 
кристаллизации при уваривании сахарных утфелей : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Рамутите Регина Александровна ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 197 с.

896. Романюк А. Я. Интенсификация процесса экстракции сахара из 
свеклы путем электрокоагуляционной обработки экстрагента : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Романюк Анатолий Яковлевич ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 208 с.

897. Рябухин С. В. Прогнозирование взаимосвязанных производств 
пищевой промышленности : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.13 / Рябухин 
Сергей Викторович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1984. – 142 c. 

898. Савченко И. Я. Взаимодействие синтаксиса, семантики и прагма-
тики немецкого сложноподчиненного предложения с условным значением : 
дис. ... канд. филол. наук : 10.02.04 / Савченко Ирина Яковлевна ; Киевский 
государственный педагогический институт иностранных языков. – Киев, 
1984. – 200 c. 

899. Скарбовийчук А. М. Обоснование и тепловой расчет технологи-
ческого канала поточной холодильной обработки мяса : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Скарбовийчук Александр Михайлович ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 191 с.

900. Стасиневич С. А. Совершенствование перспективного и текущего 
планирования производства продукции пищевой промышленности (на при-
мере объединений и предприятий кондитерской отрасли Минпищепрома 
УССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Стасиневич Светлана Анатольевна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1984. – 300 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

901. Троян В. Л. Улучшение использования вторичных ресурсов сырья – 
важный фактор повышения эффективности производства (на примере свекло-
сахарной и масложировой промышленности Минпищепрома УССР) : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Троян Виктория Леонидовна ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 211 с.

902. Федоров С. Ф. Многомодальные динамические структуры двухфаз-
ных потоков и интенсификация процессов в распылительных контактных 
устройствах брагоректификационных аппаратов : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Федоров Сергей Федорович ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 228 с.

903. Частухин В. В. Подготовка нефтезаводских газов к сжиганию : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.14.04 / Частухин Владимир Витальевич ; Киевский 
инженерно-строительный институт. – Киев, 1984. – 158 с.

904. Чугуй В. А. Разработка способа получения ферментного пре-
парата глюкозоизомеразы : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.11 / Чугуй 
Валентина Алексеевна ; Киевский технологический институт пищевой 
промыш ленности. – Киев, 1984. – 181 с.

905. Шаповал Е. Ф. Совершенствование планирования использования 
основных производственных фондов в кондитерской промышленности (на 
материалах Укркондитерпрома Минпищепрома УССР) : дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.05 / Шаповал Елена Федоровна ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1984. – 223 с.

906. Шевченко Е. А Механизм действия и использования закона 
преимущ ественного роста производства средств производства в усло-
виях развитого социализма : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Шевченко 
Елена Александровна ; Киевский государственный университет  им. 
Т. Г. Шевченко. – Киев, 1984. – 219 c. 

907. Шунько И. О. Интенсификация процесса тепловой обработки тон-
костенных железобетонных изделий в кассетных установках : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.14.04 / Шунько Игорь Олегович ; Киевский инженерно-стро-
ительный институт. – Киев, 1984. – 245 с.

908. Юнан А. Ю. Разработка микробиологического метода контроля 
токсичности остаточной микрофлоры стерилизованных консервов : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.11 / Юнан Амир Юсеф ; Одесский государственный 
университет им. И. И. Мечникова. – Одесса, 1984. – 135 с.
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Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
909. Донченко Л. В. Совершенствование процесса экстрагирования пек-

тинових веществ из растительного сырья : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 / 
Донченко Людмила Владимировна ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1985. – 180 с.

910. Карпович Н. С. Интенсификация процессов экстрагирования 
раствор имых веществ из свекловичной ткани : дис. ... д-ра техн наук : 
05.18.12 / Карпович Николай Сергеевич ; Научно-производственное обьеди-
нение «Укрпищепроект-механизация». – Киев, 1985. – 426 с.

911. Некоз А. И. Разработка методов оценки и повышения долговечности 
деталей оборудования пищевой промышленности, подверженных кави-
тационно-эрозионному изнашиванию : дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.14 / 
Некоз Александр Иванович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1985. – 445 с.

912. Рудик П. А. Організаційно-партійна робота первинних партійних 
організацій промислових підприємств України (1966–1975 рр.) : дис. ... д-ра 
істор. наук : 07.00.01 / Рудик Петро Андрійович ; Київський державний уні-
верситет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1985. – 574 с.

913. Шелухина Н. П. Разработка научных основ технологий свеклович-
ного пектина : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 / Шелухина Нинель Петровна ; 
Институт органической химии. – Фрунзе, 1985. – 500 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

914. Бакуменко Л. Л. Разработка и оптимизация технологических 
режимов получения экстрактов растительного сырья для пиво-безалко-
гольной промышленности : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Бакуменко 
Лидия Леонидовна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1985. – 251 с.

915. Баль Л. В. Разработка способа хранения варено-копченых колбас с 
применением консерванта – муравьиной кислоты : дис. ... канд. техн. наук / 
Баль Лариса Вацлавна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1985. – 168 с.

916. Бернасовская, Н. С. Интенсификация воспроизводства основ-
ных производственных фондов в молочной промышленности Украинской 
ССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Бернасовская Наталия Сергеевна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1985. – 200 с.
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917. Бондаренко В. С. Интенсификация технологического процесса 
отделения взвешенных частиц сока 1 сатурации с применением тонкос-
лойных отстойников : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Бондаренко 
Виктор Сергеевич ; Институт технической теплофизики. – Киев, 
1985. – 160 с.

918. Валявский С. Н. Экономическая эффективность форм расширен-
ного воспроизводства основных фондов сахарной промышленности (на 
примере Полтавского и Харьковского производственно-аграрных объеди-
нений) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Валявский Сергей Николаевич ; 
Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 
институт сахарной промышленности. – Киев, 1985. – 220 с.

919. Василенко О. М. Повышение степени использования белков 
солода и ячменя в пивоварении с помощью микробных ферментных препа-
ратов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Василенко Ольга Максимовна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1985. – 196 с.

920. Галкин А. А. Разработка процесса прессования многокомпонент-
ных мелкодисперсных материалов на пресах-грануляторах валкового 
типа с кольцевой матрицей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Галкин 
Александр Алексеевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1985. – 162 с.

921. Ганчук В. Д. Разработка технологии ржаного солода как сырья для 
производства концентрата квасного сусла : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Ганчук Виктория Дмитриевна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1985. – 230 с.

922. Гомилко О. Е. Взаимодействие труда и искусства в процессе 
общест венного производства : дис. … канд. филос. наук : 09.00.01 / Гомилко 
Ольга Евгеньевна ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1985. – 161 с.

923. Гориславец Л. И. Основные направления совершенствования 
об разования, распределения и использования поощрительных фондов в пище-
вой промышленности (на материалах Укркондитерпрома Минпищепрома 
УССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Гориславец Людмила Ивановна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1985. – 161 с.

924. Горняк Т. М. Разработка технологии применения зародыша пше-
ницы для повышения биологической ценности мучных кондитерских 
изделий : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Горняк Тамара Михайловна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1985. – 266 с.

925. Евтухович С. В. Интенсификация процессов инфракрасного отва-
ривания и обезвоживания в производстве творога : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Евтухович Семен Васильевич ; Кишиневский политехнический 
институт им. С. Лазо. – Кишинев, 1985. – 210 с.
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926. Исаенко В. Н. Разработка способов повышения ферментативной 
активности суспензии солода и ферментных препаратов в спиртовом произ-
водстве : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Исаенко Владимир Николаевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1985. – 252 с.

927. Кадомский С. В. Оценка и выбор износостойких медных спла-
вов : дис. … канд. техн. наук : 05.18.06 / Кадомский Сергей Витальевич ; 
Киевский институт инженеров гражданской авиации. – Киев, 1985. – 202 с. 

928. Казимиров А. Р. Сушка сахара-рафинада при конвективно-термо-
радиационном энергоподводе : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Казимиров 
Андрей Радиальевич ; Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1985. – 185 с.

929. Коршунов В. С. Совершенствование внутризаводского плани-
рования в производственных объединениях хлебопекарной промышлен-
ности : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Коршунов Владимир Сергеевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1985. – 215 с.

930. Котенко А. Г. Интенсификация процесса приготовления эмульсий 
для хлебопекарного производства в электровихревых аппаратах : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Котенко Анатолий Георгиевич ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1985. – 107 с.

931. Кузенков В. А. Разработка и исследование отстойников сахарного 
производства с целью оптимизации их работы : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Кузенков Владимир Александрович ; Институт технической тепло-
физики. – Киев, 1985. – 159 с.

932. Кузьменко Б. В. Математическое моделирование и оптимизация 
процесса уваривания сахарных утфелей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Кузьменко Борис Владимирович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1985. – 170 с.

933. Лисицкая Р. П. Повышение эффективности очистки диффузион-
ного сока с использованием неорганических солей и полиакриламида : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Лисицкая Раиса Павловна ; Воронежский 
технологический институт. – Воронеж, 1985. – 155 с.

934. Мген В. А. Совершенствование метода микробиологической очис-
тки фенольных сточных вод : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Мген 
Валентин Александрович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1985. – 151 с.

935. Милькина Р. И. Микробиологическая очистка нефтесодержащих 
сточных вод : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Милькина Раиса Игнатьевна ; 
Производственное объединение «Краснодар-нефтеоргсинтез». - Краснодар, 
1985. – 151 с.
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936. Миссин О. Н. Определение эффективных режимов поведения про-
цесса экстрагирования в свеклосахарном производстве : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Миссин Олег Николаевич ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1985. – 152 с.

937. Неверов И. Г. Интенсификация тепловых процессов и совершенст-
вование конструкции вертикальных автоклавов : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Неверов Игорь Георгиевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1985. – 200 с.

938. Нищик А. П. Предельные режимы работы тепловых труб с метал-
ловолокнистыми капиллярными структурами : дис. ... канд. техн. наук : 
05.14.04 / Нищик Александр Павлович ; Киевский политехнический инс-
титут им. 50-летия Великой Октябрьской социалистической революции. – 
Киев, 1985. – 303 с.

939. Носенко В. Е. Спектрально-кинематические характеристики высоко-
температурных потоков молекул диоксида азота и хлора : дис. … канд. 
физ.-мат. наук : 01.04.05 / Носенко Владимир Ерофеевич ; Одесский на ци о-
нальный университет. – Одесса, 1985. – 154 с.

940. Омельченко А. В. Разработка и внедрение эффективного устройст ва 
для транспортирования вязких материалов при производстве кормовой муки : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Омельченко Александр Васильевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1985. – 202 с.

941. Петров А. С. Резервы повышения эффективности использования вто-
ричных сырьевых ресурсов масложировой промышленности СССР : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.21 / Петров Александр Сергеевич ; Киевский техно-
логический институт пищевой  промышленности. – Киев, 1985. – 223 с.

942. Погонцева Э. И. Разработка технологии желейного мармелада и пече-
нья с применением молочной сыворотки : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Погонцева Эмилия Ивановна ; Одесский технологический институт пище-
вой промышленности им. М. В. Ломоносова. – Одесса, 1985. – 216 с.

943. Полищук, Р. М. Применение новых марок флокулянтов в процессе 
отстаивания сока 1 сатурации свеклосахарного производства : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.05 / Полищук Раиса Михайловна ; Институт технической 
теплофизики. – Киев, 1985. – 195 с.

944. Ришан А. И. Ультразвуковые амплитудные методы и средства 
контроля геометрических параметров ленточных заготовок для шинного 
и резинотехнического производств : дис. ... канд. техн. наук : 05.03.07 / 
Ришан Александр Иосифович ; Киевский институт автоматики. – Киев, 
1985. – 204 с.

945. Салатюк Н. Н. Политэкономические аспекты совершенствования 
социалистического природопользования : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01 / 
Салатюк Нина Николаевна ; Киевский институт народного хозяйст ва 
им. Д. С. Коротченко. – Киев, 1985. – 208 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

946. Сидоркин В. Ю. Разработка высокоэффективного агрегата 
повышен ной долговечности для непрерывного разваривания крахмало-
содержащего сырья : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Сидоркин 
Владимир Юрьевич ; Всесоюзный научно-исследовательский институт 
продуктов брожения. – Москва, 1985. – 217 с.

947. Хомичак Л. М. Совершенствование известковоуглекислотной 
очист ки сока на основе изучения электроповерхностных свойств кар-
боната кальция : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Хомичак Любомир 
Михайлович ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1985. – 191 с.

948. Шамханов Ч. Ю. Оптимизация условий биосинтеза кератинрас-
щепляющих протеаз Streptomyces fradiospiralis ВКМ А-157 и изучение их 
физико-химических свойств : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Шамханов 
Чингисхан Юсупович ; Воронежский технологический институт. – Воронеж, 
1985. – 190 с.

949. Штефан Е. В. Разработка численного метода расчета связанных 
термо динамических процессов в нелинейных деформируемых телах : дис. … 
канд. техн. наук : 01.02.04 / Штефан Евгений Васильевич ; Киевский поли-
технический институт. – Киев, 1985. – 300 с.

950. Штыхир В. С. Совершенствование процесса и аппаратуры для 
производ ства выварочной соли : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Штыхир 
Виктор Степанович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1985. – 225 с.
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1986
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
951. Медведев Н. Г. Оптимизация с использованием сплайнов в зада-

чах о напряженном состоянии, устойчивости  и свободных колебаниях 
оболочек переменной толщины : дис. … д-ра физ.-мат. наук : 01.02.04 / 
Медведев Николай Григорьевич ; Ленинградский политехнический инсти-
тут. – Ленинград, 1986. – 202 с. 

952. Прядко Н. А. Совершенствование теплообменных аппаратов и 
установок пищевой промышленности : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / 
Прядко Николай Алексеевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1986. – 538 с. 

953. Штокало М. И. Металл-индикаторный метод изучения комплек-
сов, имеющих аналитическое значение : дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.02 / 
Штокало Мирослава Иосифовна ; Физико-химический институт им. 
А. В. Богатского. – Одесса, 1986. – 466 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

954. Бабанов И. Г. Разработка процессов копчения и сушки сырокопченых 
колбас в камере при пульсационной подаче рабочей смеси : дис. … канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Бабанов Игорь Геннадьевич ; Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт мясной промышленности. – Москва, 1986. – 176 с.

955. Балакина А. Н. Совершенствование методов пофакторного плани-
рования производительности труда в молочной промышленности (на при-
мере предприятий УССР цельномолочного профиля) : дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.21 / Балакина Анна Николаевна ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 214 с.

956. Баранов В. И. Тепло- и массообмен при конденсации смеси 
паров «этанол-вода» : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Баранов 
Владимир Иванович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышлен ности. – Киев, 1986. – 177 с.

957. Башта А. В. Характеристика усталостной прочности алюминие-
вых сплавов и высоко-прочных чугунов при сложном напряженном состо-
янии : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Башта Анатолий Владимирович ; 
Киевский политехнический институт. – Киев, 1986. – 224 с.

958. Белинская Н. С. Прибыль, рентабельность в молочной промышлен-
ности и резервы их роста : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Белинская 
Неля Семеновна ; Винницкий политехнический институт. – Винница, 
1986. – 231 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

959. Боровский С. В. Интенсификация процессов тепломассообмена при 
производстве порошкообразных пищевых продуктов : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.14.04 / Боровский Сергей Владимирович ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 164 с.

960. Василенко С. М. Теплообмен при конденсации пара внутри 
вертикальной трубы : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Василенко 
Сергей Михайлович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1986. – 159 с.

961. Волошкович П. П. Массообмен при экстрагировании из биомассы 
дрожжей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Волошкович Петр Павлович ; 
Львовский политехнический институт им. Ленинского комсомола. – Львов, 
1986. – 158 с.

962. Воротникова Т. В. Организация и материальное стимулирова-
ние труда на основе бригадного хозрасчета в мясной промышленности  
(на примере предприятий мясной отрасли промышленности Украинской 
ССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Воротникова Таисия Васильевна ; 
Институт экономики промышленности. – Донецк, 1986. – 244 с.

963. Высочин В. В. Теплообмен и методы его интенсификации при 
нагреве дисперсного материала во вращающихся печах с цепными систе-
мами : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Высочин Виктор Васильевич ; 
Одесский политехнический институт. – Одесса, 1986. – 212 с.

964. Гавва А. Н. Развитие методов расчета и оценки параметров машин 
для пакетирования штучных грузов пищевой промышленности : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.02.14 / Гавва Александр Николаевич ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 275 с.

965. Голобородько В. В. Повышение эффективности работы свеклоса-
хар-ных заводов в условиях аграрно-промышленного комплекса : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.21 / Голобородько Валентин Владимирович ; 
Киевский техноло гический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1986. – 162 с.

966. Головченко В. Н. Усовершенствование процессов многокомпонент-
ной ректификации на основе методов математического моделирования : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12, 05.18.07 / Головченко Валерий Николаевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1986. – 289 с.

967. Горовой В. И. Совершенствование планирования эффектив-
ности использования вторичных ресурсов в отрасли, перерабатываю-
щей сахаросодержащее сырье : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Горовой 
Валерий Иванович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1986. – 236 с.

968. Григорьев В. Г. Технология производства кормовых дрожжей на 
коричневом соке зеленых растений : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 /  
Григорьев Валерий Георгиевич ; Всесоюзная академия сельскохозяйствен-
ных наук им. В. И. Ленина. – Запорожье, 1986. – 156 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

969. Гуркова Л. В. Разработка способов предотвращения образования 
нитрозаминов в солоде и пиве : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Гуркова 
Людмила Васильевна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1986. – 148 с.

970. Дагаев Ю. А. Обоснование рациональных параметров процесса и 
рабочих органов устройств для приготовления эмульсий при производстве 
печенья : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Дагаев Юрий Александрович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1986. – 200 с.

971. Данчук Л. С. Разработка технологии получения пищевого сиропа из 
полупродуктов сахарного производства : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / 
Данчук Лариса Степановна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1986. – 221 с.

972. Заец В. А. Влияние характеристик электрического поля на процесс 
экстрагирования сахара из свекловичной стружки : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Заец Виктор Анатольевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 215 с.

973. Иванов С. В. Применение нестехиометрических соединений, полу-
ченных электрохимическим способом, в качестве электродных материа-
лов : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.05 / Иванов Сергей Витальевич ; Ордена 
Трудового Красного Знамени Институт общей и неорганической химии. – 
Киев, 1986.

974. Карлаш Ю. В. Исследование закономерностей интенсификации 
газожидкостных массообменных процессов в ферментаторах с вибропере-
мешивающими устройствами : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Карлаш 
Юрий Васильевич ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1986. – 251 с.

975. Катроха И. М. Экстрагирование сахарозы из свекловичной 
стружки в электрическом поле : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Катроха 
Иван Михайлович ; Киевский технологический институт  пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1986. – 286 с.

976. Климов В. В. Исследование гидродинамики и массообмена в газ-
лифтных колонных ферментаторах и разработка промышленного аппа-
рата для производства БВК : дис. ... канд. экон. наук : 05.18.12 / Климов 
Виктор Владимирович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышлен ности. – Киев, 1986. – 191 с.

977. Лавриненко В. Н. Социально-экономические основы дисциплины 
труда при социализме : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01 / Лавриненко 
Владимир Николаевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1986. – 191 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

978. Лазаренко М В. Взаимосвязь процессов структурной и механичес-
кой релаксации и молекулярная подвижность в эластомерах : дис. … канд. 
физ.-мат. наук : 01.04.14 / Лазаренко Михаил Васильевич ; Киевский госу-
дарственный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1986. – 137 с.

979. Леонов Г. Т. Совершенствование методов оценки эффективности 
маргаринного производства : дис. ... канд. техн. наук : 08.00.21 / Леонов 
Григорий Тимофеевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1986. – 189 с.

980. Ляшенко Е. С. Совершенствование технологии приготовления 
сусла темных сортов пива : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Ляшенко 
Евгений Сергеевич ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1986. – 177 с.

981. Лысенко Н. М. Повышение экономической эффективности 
ис пользования труда в мясной промышленности Украинской ССР : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.21 / Лысенко Надежда Михайловна ; Украинский 
научно-исследовательский институт мясной и молочной промышлен-
ности. – Киев, 1986. – 215 с.

982. Мошковская Е. А. Основные направления повышения эффектив-
ности формирования и использования материально-технической базы по 
доставке молока на перерабатывающие предприятия Украинской ССР : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.21 / Мошковская Елена Анатольевна ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 342 с.

983. Негода Ф. В. Автоматизированное оптимальное управление процес-
сом экстрагирования сахара из свеклы : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / 
Негода Федор Валентинович ; Украинская сельскохозяйственная академия. – 
Киев, 1986. – 262 с.

984. Осадчий Л. М. Совершенствование технологии подготовки и 
возврата в диффузионный процесс жомопрессовой воды после глубо-
кого прессования жома : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Осадчий 
Леонид Мартынович ; Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1986. – 299 с.

985. Павленко В. И. Совершенствование процесса и установки освет-
ления крови в линии производства белковой смеси : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Павленко Виктор Иванович ; Украинский научно-иссле-
довательский институт мясной и молочной промышленности. – Киев, 
1986. – 163 с.

986. Панов В. В. Использование мазута для обжига известняка в шахт-
ных печах с периферийным расположением горелочных устройств : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.14.04 / Панов Валерий Васильевич ; Всесоюзный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт сахарной 
промышленности. – Киев, 1986. – 216 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

987. Перетятько Н. В. Совершенствование организации ремонтных 
работ на пищевых предприятиях, перерабатывающих сельскохозяйственное 
сырье : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Перетятько Николай Васильевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1986. – 248 с.

988. Петренко В. П. Теплообмен в двухфазных потоках с высо-
кими объем ными паросодержаниями : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / 
Петренко Валентин Петрович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышлен ности. – Киев, 1986. – 229 с.

989. Рудык А. И. Повышение долговечности деталей узлов трения техно-
логического оборудования сахарных заводов : дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.14 / Рудык Александр Ефимович ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 254 с.

990. Сагань А. И. Разработка процесса выпаривания сахарных раство-
ров в прямоточно-пленочном аппарате : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Сагань Андрей Иванович ; Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1986. – 191 с.

991. Сафонов В. М. Устранимые особенности внутренних отображений 
и аналитических функций : дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Сафонов 
Владимир Михайлович ; Институт математики. – Киев, 1986. – 62 с.

992. Сегай А. М. Исследование процесса тепло-массообмена в типовых 
промышленных экстракторах свеклосахарного производства с целью созда-
ния высокоэффективного экстрактора секционного типа : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Сегай Александр Михайлович ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 234 с.

993. Семенова Е. И. Биосорбиционная очистка подсланевых сточ-
ных вод : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Семенова Елена Ивановна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1986. – 188 с.

994. Сепеда-Лейва М. Оптимизация технологической системы варочно-
кристаллизационного отделения тростниково-сахарного производства : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Сепеда-Лейва Максимо ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 152 с.

995. Сильвестре, Г.-К. Х. А. Влияние некоторых американских и европей-
ских сортов пшеничной муки, рас дрожжей и условий хранения креольс кого 
хлеба на его качественные показатели в республике Куба : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.01 / Сильвестре Гонсалес-Кеведо Хосе Альберто ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 139 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

996. Стычинский С. Л. Повышение эффективности использования вто-
ричных ресурсов пищевой промышленности УССР : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.21 / Стычинский Сергей Леонидович ; Совет по изучению производи-
тельных сил УССР. – Киев, 1986. – 183 с.

997. Тищенко Г. П. Защитные комплексы для повышения долговечности 
оборудования пищевой промышленности : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / 
Тищенко Геннадий Петрович ; Днепропетровский химико-технологический 
институт им. Ф. Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1986. – 604 с.

998. Украинец А. И. Влияние технологических факторов на процесс 
адгезии кристаллов при уваривании сахарных утфелей : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.05 / Украинец Анатолий Иванович ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 215 с.

999. Чипчар Р. И. Разработка интенсивной технологии и аппаратуры для 
подготовки крахмалсодержащего сырья к сбраживанию : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.07 / Чипчар Роман Иванович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 217 с.

1000. Шевченко Н. Я. Обоснование рациональных параметров вибро-
грохота для тонкой классификации поваренной соли : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.02.14 / Шевченко Николай Яковлевич ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 232 с.

1001. Юхно М. И. Определение параметров машинной укладки в тару-
оборудование пищевых продуктов в стеклянной таре : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.02.14 / Юхно Михаил Иванович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1986. – 217 с.

1002. Ярошенко А. В. Пути повышения производительности труда 
на основе совершенствования нормирования в пищевой промышлен-
ности Госагропрома УССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Ярошенко 
Анна Васильевна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышлен ности. – Киев, 1986. – 307 с.
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1987 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
1003. Мустяца В. Т. Повышение энергетической эффективности техно-

логических установок с объемным источником теплоты :  дис. ... д-ра техн. 
наук : 15.18.12 / Мустяца Валентин Тимофеевич ; Кишиневский политех-
нический институт им. С. Лазо. – Кишинев, 1987. – 439 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1004. Асаулюк В. И. Нормализация процесса экстрагирования сахара из 
свекловичной стружки в промышленных наклонных диффузионных аппа-
ратах : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Асаулюк Владимир Иванович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1987. – 199 с.

1005. Бойко Э. А. Планирование производственных затрат на пред-
приятиях пищевой промышленности Госагропрома УССР (на примере пиво-
безалкогольной отрасли) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Бойко Эльвира 
Анатольевна ; Киевский технологический институт пищевой промыш лен-
ности. – Киев, 1987. – 245 с.

1006. Волчко А. И. Повышение технического уровня линий укладки 
штучных грузов пищевой промышленности в транспортную тару : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.02.14 / Волчко Анатолий Иванович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 286 с.

1007. Выговская Е. Л. Разработка условий гетерофазного культи-
вирования дрожжей : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Выговская 
Елена Леонтьевна ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1987. – 197 с.

1008. Вылегжанин А. Н. Разработка высокоэффективного процесса 
сушки пивоваренного солода : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12, 05.18.07 / 
Вылегжанин Алексей Николаевич ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 188 с.

1009. Гнипа А. М. Обоснование темпов развития и структуры производ-
ства мясных продуктов в Украинской ССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / 
Гнипа Александр Михайлович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1987. – 185 с.

1010. Гончаров Г. И. Разработка технологии жиробульйонной смеси из 
кости и её использование в колбасном производстве : дис. … канд. техн. 
наук : 05.18.04 / Гончаров Георгий Иванович ; Московский государственный 
университет прикладной биотехнологии. – Москва, 1987. – 257 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1011. Егоров А. А. Разработка технологии анаэробного сбраживания 
сусла повышенной концентрации с применением вакуума : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.07 / Егоров Анатолий Алексеевич ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 220 с.

1012. Ковалев А. И. Развитие методов расчета и создание машин для укла-
дывания в тару-оборудование фасованных пищевых продуктов : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.02.14 / Ковалев Александр Иванович ; Киевский технологич-
еский институт пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 239 с.

1013. Ковальчук В. П. Выделение сивушного масла экстрактивной 
ректификацией : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12, 05.18.07 / Ковальчук 
Владимир Петрович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышлен ности. – Киев, 1987. – 249 с.

1014. Кондрат З. Прогнозирование и повышение долговечности деталей 
оборудования, подверженных кавитационно-эрозионному изнашиванию в 
технологических средах свеклосахарного производства : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.02.14 / Кондрат Здзислав ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 199 с.

1015. Коновалов Ю. И. Совокупная трудоемкость продукции и резервы 
ее снижения в мясной промышленности УССР : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.21 / Коновалов Юрий Иванович ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 161 с.

1016. Криворотько В. М. Підвищення довговічності прецизійних пар 
паливної апаратури дизелів : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.04 / Криворотько 
Володимир Михайлович ; Київський інститут інженерів цивільної авіації. – 
Київ, 1987. –  222  с. 

1017. Ляшенко А. А. Разработка экспресс-метода измерения со держания 
сахара в жоме для управления процессом экстрагирования : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.05 / Ляшенко Александр Александрович ; Всесоюзный 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1987. – 199 с.

1018. Миненко Е. В. Совершенствование гидродинамического режима 
наклонных двухшнековых диффузионных аппаратов : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Миненко Евгений Викторович ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 219 с.

1019. Михайленко Г. А. Повышение эффективности исполь зования 
производственно-технической базы мясной промышленности УССР : 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Михайленко Геннадий Анатольевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1987. – 179 с.

1020. Мороз О. В. Разработка способов повышения эффекта очистки 
соков в свеклосахарном производстве : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / 
Мороз Олег Васильевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1987. – 191 с.



146

19
87

К
И

ЇВ
С

ЬК
И

Й
 Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

ЧН
И

Й
 ІН

С
ТИ

ТУ
Т 

Х
А

РЧ
О

В
О

Ї П
РО

М
И

СЛ
О

В
О

С
ТІ

Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1021. Мудрак Т. Е. Подбор термотолерантных рас дрожжей и разработка 
технологии сбраживания ими сусла спиртового производства : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.07 / Мудрак Татьяна Емельяновна ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 219 с.

1022. Мухамед Х. А. Подбор заквасок для производства кисломолочных 
заменителей цельного молока для телят : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / 
Мухамед Халима Абдул-Руда ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1987. – 145 с.

1023. Мухаммед Х. Т. Повышение качества сахара путем последователь-
ного возврата сахара II и III ступени кристаллизации : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.05 / Мухаммед Хайр Тахле ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 138 с.

1024. Навроцкий Ю. Б. Разработка термохимического способа интенси-
фикации экстрагирования сахара в наклонных диффузионных ап паратах : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Навроцкий Юрий Борисович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 205 с. 

1025. Нелина В. В. Интенсификация процесса экстрагирования 
в произ водстве пектина : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Нелина 
Валентина Владимировна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1987. – 201 с.

1026. Подорван Н. И. Биотехнология очистки воды от полиэтилен гликоля 
и блок-сополимеров оксидов этилена и пропилена : дис. ... канд. техн. наук : 
03.00.23 / Подорван Наталия Илларионовна ; Институт коллоидной химии и 
химии воды им. А. В. Думанского. – Киев, 1987. – 142 с.

1027. Пономаренко В. В. Совершенствование процесса и аппаратов 
для сатурации продуктов сахарного производства : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Пономаренко Виталий Васильевич ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 188 с.

1028. Потапенко С. И. Совершенствование процессов и аппаратуры 
для уваривания сахарных утфелей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Потапенко Сергей Иванович ; Киевский технологический институт пище-
вой промышлен ности. – Киев, 1987. – 213 с.

1029. Свитлинский Е. Т. Экономическая эффективность опт имизации 
технического уровня перерабатывающих отраслей Госагропрома УССР : 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Свитлинский Евгений Тадеевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1987. – 231 с.

1030. Семененко И. В. Разработка интенсивной технологии переработки 
отходов животноводческих комплексов в биогаз и удобрения : дис. ... канд. 
техн. наук : 03.00.23 / Семененко Иван Васильевич ; Киевский технолог-
ический институт пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 202 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1031. Стахурская С. А. Пути развития экономических связей пищевых 
отраслей в АПК : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Стахурская Светлана 
Анатольевна ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1987. – 255 с.

1032. Уварова Л. И. Повышение эффективности прямых связей мяс-
ной промышленности с животноводством (на примере АПК Украинской 
ССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Уварова Людмила Ивановна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1987. – 175 с.

1033. Удодов С. А. Совершенствование аппаратуры и технологических 
процессов производства пивоваренного солода с целью повышения производ-
ительности солодовенных заводов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07, 
05.18.12 / Удодов Сергей Александрович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 175 с.

1034. Усатюк С. И. Усовершенствование сахаратного способа раз-
деления фруктозы и глюкозы : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Усатюк 
Светлана Ивановна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышлен ности. – Киев, 1987. – 217 с.

1035. Федоткин Ю. И. Эффективные способы кристаллизации 
сахара : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Федоткин Юрий Игоревич ; 
Киевский технолог ический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1987. – 421 с.

1036. Чебану В. Г. Повышение эффективности обработки раститель-
ного сырья электроплазмолизом : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Чебану Василий Григорьевич ; Институт прикладной физики академии наук 
Молдавской ССР. – Кишинев, 1987. – 252 с.

1037. Шестопалов А. В. Основные направления развития производст-
венно-технической базы пищевых предприятий Облагропромов : дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.21 / Шестопалов Александр Владимирович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 169 с.

1038. Яресько В. П. Разработка методов расчета и совершен ствование 
оборудования для механизации ПРТС-работ со стеклотарной продукцией 
пищевых производств : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Яресько Владимир 
Петрович ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1987. – 212 с.

1039. Яровой С. Л. Интенсификация процесса сушки свекловичного 
жома и создание жомосушильной установки : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Яровой Станислав Леонидович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1987. – 284 с.
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1988
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
1040. Дорохович А. Н. Разработка научных основ технологии различных 

мучных кондитерских изделий улучшенного качества : дис. … д-ра техн. 
наук :  05.18.01 / Дорохович Антонелла Николаевна ; Московский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Москва, 1988. – 433 с.

1041. Дробот В. И. Разработка и научное обоснование технологии 
использо вания в хлебопекарном производстве новых видов сырья с целью 
повышения пищевой ценности хлеба и экономии сырьевых ресурсов : дис. … 
д-ра техн. наук : 05.18.01 / Дробот Вера Ивановна ; Московский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Москва, 1988. – 509 с.

1042. Кашурин А. Н. Разработка способов интенсификации, оптими-
зация, повышение эффективности процессов и аппаратов солодо венного 
производ ства : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Кашурин Алексей 
Николаевич ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1988. – 526 с.

1043. Кривопляс А. П. Разработка теоретических основ перемещения 
штучных грузов в поточных линиях укрупнения грузовых единиц пище-
вых производств и их практическое приложение : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.02.14 / Кривопляс Александр Павлович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 631 с.

1044. Соколенко А. И. Разработка методов расчета и оборудования 
транспорт но-технологических систем стеклотарной продукции пище-
вых производств : дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.14 / Соколенко Анатолий 
Иванович ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1988. – 505 с.

1045. Соколов Н. В. Создание общей стохастической физико-хими ческой 
теории процессов разделения гетерогенных систем : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.12 / Соколов Николай Васильевич ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 411 с.

1046. Таран В. М. Повышение эффективности газожидкостных массо-
обменных процессов в пищевой технологии и совершенствование их 
аппаратурного оформления : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Таран 
Виталий Михайлович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1988. – 498 с.

1047. Фельдман А. И. Разработка высокоэффективных способов 
и устройст в для интенсификации промышленного процесса экстраги-
рования сахара : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05, 05.18.02 / Фельдман 
Аркадий Исаакович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышлен ности. – Киев, 1988. – 537 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1048. Цыганков С. П. Разработка микробиологических процессов и 
аппаратов очистки сточных вод предприятий АПК : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.12, 03.00.23 / Цыганков Сергей Петрович ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 425 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1049. Арсеньева Л. Ю. Разработка технологии хлебобулочных из делий 
из муки с пониженным содержанием клейковины путем использо вания 
гидрофильных добавок : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Арсеньева 
Лариса Юрьевна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышлен ности. – Киев, 1988. – 210 с.

1050. Бабенко В. И. Разработка малоотходной технологии рафинации 
подсолнечного масла на сепарационной установке : дис. … канд. техн. наук : 
05.18.06 / Бабенко Валерий Иванович ; Кубанский государственный техноло-
гический университет. – Краснодар, 1988.

1051. Баглюк С. В. Релаксационные процессы и молекулярная подвиж-
ность в полибутадиене и его сополимерах : дис. … канд. физ.-мат. наук : 
01.04.14 / Баглюк Сергей Владимирович ; Киевский государственный универ-
ситет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 144 с. 

1052. Бессараб А. С. Разработка высокоэффективных тепловентиляцион-
ных систем для солодосушилок : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Бессараб 
Александр Семенович ; Одесский технологический институт пищевой 
промыш ленности им. М. В. Ломоносова. – Одесса, 1988. – 120 с.

1053. Богатырчук Л. М. Разработка технологии хранения хмеля в регу-
лируемой газовой среде для пиво-безалкогольной промышленности : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.07 / Богатырчук Леонид Макарович ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 240 с.

1054. Борисов В. Л. Интенсификация процессов в ферментаторах с механи-
ческим перемешиванием : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Борисов Василий 
Леонидович ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1988. – 230 с.

1055. Валиулин Г. Р. Совершенствование методов расчета и конструк-
ций перегрузочных и формирующих устройств линий укладывания стекло-
тары с пищевыми продуктами в тару-оборудование : дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.14 / Валиулин Геннадий Раифович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 228 c.

1056. Горох В. Н. Разработка теплообменных аппаратов и тепловых 
схем сахарных заводов с целью снижения расхода топливно-энергетических 
ресурсов в сахарной промышленности : дис. ... канд. техн. наук в форме науч. 
докл. : 05.18.12 / Горох Виталий Назарович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 76 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1057. Дмитренко А. У. Разработка способов очистки сахарных раство-
ров сорбентами с целью улучшения качества сахара : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.05 / Дмитренко Александр Устинович ; Всесоюзный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт сахарной 
промышлен ности. – Киев, 1988. – 184 с.

1058. Дымент Г. З. Селекция ассоциаций молочнокислых и уксусно-
кислых бактерий для производства сметаны пониженной жирности : дис. ... 
канд. техн. наук : 03.00.23 / Дымент Галина Заменовна ; Украинский научно-
исследовательский институт  мясной и молочной промышленности. – Киев, 
1988. – 187 с.

1059. Емельяненко А. В. Интенсификация тепломассообмена в двух-
шнековых экстракторах свеклосахарного производства : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Емельяненко Андрей Владимирович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 194 с.

1060. Есиков С. А. Гидродинамические характеристики супер-
кавитирующих реакторов для кавитационной обработки питательной воды 
диффуз ионных аппаратов свеклосахарного производства : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Есиков Сергей Александрович ; Красноярский политехни-
ческий институт. – Красноярск, 1988. – 213 с.

1061. Жукина Е. И. Обратные теоремы и теоремы вложения для классов 
функций : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Жукина Елена Ивановна ; 
Институт математики. – Киев, 1988. – 162 с.

1062. Завьялов В. Л. Интенсификация процесса экстрагирования из 
растительного сырья под действием низкочастотных механических коле-
баний : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Завьялов Валерий Леонидович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1988. – 240 с.

1063. Зинченко Т. В. Разработка и исследование алгоритмов моно-
импульсной амплитудной пеленгации радиолокационных РЛС с ФАР в 
условиях активных шумовых помех : дис. … канд. техн. наук : 05.12.04 / 
Зинченко Татьяна Владимировна ; НПО «Квант». – Киев, 1988. – 214 с.

1064. Иваненко О. В. Интенсификация процесса разделения пивных зато-
ров и разработка аппаратов ускоренного фильтрования : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Иваненко Олег Владимирович ; Киевский техноло гический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 275 с.

1065. Ильенко Н. О. Повышение эффективности производства в свекло-
сахарном подкомплексе АПК на основе совершенствования организ ации 
труда : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Ильенко Наталья Олеговна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1988. – 221 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1066. Кандыбка П. М. Реология процесса межоперационного транспорти-
рования мясной шквары при производстве сухих животных кормов : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Кандыбка Петр Михайлович ; Московский тех-
нологический институт мясной и молочной промышленноссти. – Москва, 
1988. – 174 с.

1067. Касиянчук В. Д. Разработка и исследование кавитационных 
агрегатов для диспергирования растительного сырья и деаэрации полу-
фабрикатов : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Касиянчук Василий 
Дмитриевич ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1988. – 263 с.

1068. Клименко Р. К. Некоторые аппроксимационные и аппроксима-
ционно-итерационные методы решения линейных задач для обыкновен-
ных интегро-дифференциальных уравнений : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 
01.01.07 / Клименко Раиса Константиновна ; Киевский государственный 
университе им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1988. – 195 с.

1069. Кобущан И. Г. Процесс сушки яблочных выжимок в импульсном 
 режиме : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Кобущан Иван Григорьевич ; Киши-
нев ский политехнический институт им. С. Лазо. – Кишинев, 1988. – 212 с.

1070. Козюк О. В. Интенсификация процесса эмульгирования в проточно-
кавитационных смесителях : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Козюк Олег 
Вячеславович ; Киевский политехнический институт им. 50-летия Великой 
Октябрьской социалистической революции. – Киев, 1988. – 223 с.

1071. Малета В. Н. Интенсификация процесса массообмена при 
цикличес кой работе аппаратов пищевых производств : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Малета Владимир Николаевич ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 222 с.

1072. Маркова, Н. С. Экономическая эффективность комплексного 
использования молока при организации безотходного производства на пред-
приятиях молочной промышленности (на примере Центрально-Черноземного 
района) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Маркова Наталия Серафимовна ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт информации и технико-
экономических исследований агропромышленного комплекса. – Киев, 
1988. – 258 с.

1073. Мельник И. П. Разработка способа снижения потерь сахара в 
мелассе и интенсификации процесса кристаллизации сахара при охлажде-
нии утфеля : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Мельник Ирина Петровна ; 
Киевский технологический  институт пищевой промышленности. – Киев, 
1988. – 201 с.

1074. Мочалина З. Н. Влияние научно-технического прогресса на сни-
жение себестоимости продукции в мясной промышленности (на примере 
предприятий мясной отрасли УССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / 
Мочалина Зоя Николаевна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1988. – 236 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1075. Ненашева М. Н. Микробная очистка сточных вод газо пере-
рабатывающих заводов : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Ненашева
 Марина Нафхатовна ; Институт коллоидной химии и химии воды им. 
А. В. Думанского. – Оренбург, 1988. – 226 с.

1076. Ободович А. Н. Совершенствование технологии безалкогольных 
напитков с применением электрохимической обработки полупродуктов 
и разработка новых видов напитков повышенной стойкости : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.07 / Ободович Александр Николаевич ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 253 с. 

1077. Осецкий В. Л. Экономические интересы как обьективная основа 
активности личности работника социалистического производства : дис. … 
канд. экон. наук : 08.00.01 / Осецкий Валерий Леонидович ; Киевский инс-
титут народного хозяйства им. Д. С. Коротченко. – Киев, 1988. – 201 с.

1078. Отрошко А. В. Методология исследования развития социалистичес-
ких производственных отношений : дис. … канд. экон. наук : 08.00.01 / Отрошко 
Александр Владимирович ; Институт экономики. – Киев, 1988. – 180 с.

1079. Петриченко И. Б. Повышение эффективности 1 сатурации с помо-
щью массообменных элементов и пульсационных воздействий : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.05 / Петриченко Игорь Борисович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 242 с.

1080. Радзиевская Е. И. Теоремы вложения и обратные теоремы для 

классов функций 3j
L N : дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.01.01 / Радзиевская 

Елена Ивановна ; Институт математики. – Киев, 1988. – 120 с. 
1081. Рогальская Л. А. Разработка технологии хлеба, обогащен-

ного пищевыми волокнами грубодисперсных зернопродуктов пше-
ницы : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Рогальская Лилия Анатольевна ; 
Киевский техноло гический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1988. – 268 с.

1082. Роговер В. С. Разработка способов интенсификации производства 
лизина с использованием различных источников ростовых факторов : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.01 / Роговер Валерий Семенович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 173 с.

1083. Сингаевский И. О. Эффективность использования сельскохозяйс-
твенного сырья в продовольственном комплексе : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Сингаевский Игорь Олегович ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 236 с.

1084. Скибицкий И. Г. Дозирование тренировочных нагрузок в под-
готовке квалифицированных фехтовальщиков с учетом индивидуальных 
особенностей нервной деятельности : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / 
Скибицкий Игорь Глебович ; Киевский государственный институт физичес-
кой культуры. – Киев, 1988. – 193 с. 
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1085. Слободяник А. Г. Развитие и повышение эффективности произ-
водства в молочной промышленности Украинской ССР (на примере произ-
водства творога и сметаны) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Слободяник 
Алексей Геннадиевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышлен ности. – Киев, 1988. – 173 с.

1086. Спичак В. В. Разработка способа получения концентрированных 
клеровок желтых сахаров сиропом и их уваривание :  дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 / Спичак Василий Варфоломеевич ; Всесоюзный ордена Трудового 
Красного Знамени научно-исследовательский институт сахарной промыш-
ленности. – Киев, 1988. – 167 с.

1087. Толстолуцкая Т. Ф. Совершенствование технологии сушки ржа-
ного солода : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Толстолуцкая Тамара 
Федоровна ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1988. – 208 с.

1088. Фищенко А. Н. Разработка технологии производственных дрож-
жей в производстве спирта с использованием электрохимической обра-
ботки питательных сред : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Фищенко 
Анатолий Николаевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышлен ности. – Киев, 1988. – 207 с.

1089. Фищук Н. У. Получение и очистка диффузийного сока с при-
менением электрического поля : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / 
Фищук Нина Ульяновна ; Институт технической теплофизики. – Киев, 
1988. – 237 с.

1090. Флейтас Т. М. С. Повышение экономической эффективности орга-
низации ремонтных работ в сахарной промышленности Кубы : дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.21 / Флейтас Триана Мария Сония ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 197 с.

1091. Хименес К. О. Л. Оптимизация процесса дистилляции этанола на 
спиртовых заводах Кубы : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Хименес Кабеса 
Оскар Леандро ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1988. – 159 с.

1092. Шабунина Т. И. Получение белково-витаминных кормовых про-
дуктов на свекловичном жоме с использованием микромицетов : дис. ... 
канд. техн. наук : 03.00.23 / Шабунина Татьяна Ивановна ; Киевский техноло-
г ичес кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 237 с.

1093. Шевченко С. И. Развитие социалистического соревнования как 
фактор повышения эффективности производства в пищевой промышлен-
ности (на примере предприятий и объединений пищевой промышлен-
ности Госагропрома УССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Шевченко 
Станислав Иванович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышлен ности. – Киев, 1988. –227 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1094. Шматкова Г. К. Влияние технического уровня производства в 
пищевой промышленности на производительность труда : дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.21 / Шматкова Галина Карповна ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 228 с.

1095. Шулика В. А. Влияние электрической обработки свекловичной 
стружки на процесс экстрагирования сахарозы : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Шулика Владимир Афанасьевич ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1988. – 168 с. 

1096. Яценко И. В. Самосинхронные буферные запоминающие уст-
ройства : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Яценко Игорь Владимирович ; 
Ленинградский электротехнический институт им. В. И. Ульянова (Ленина). – 
Ленинград, 1988. – 261 с.
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Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
1097. Абарышев В. М. Разработка технологии и аппаратов для фильт-

рования напитков : дис. ... д-ра техн. наук в форме науч. докл. : 05.18.07, 
05.18.12 / Абарышев Владимир Михайлович ; Научно-производственное 
объединение напитков и минеральных вод. – Киев, 1989. – 55 с.

1098. Верхола А. П. Дидактические основы оптимизации процесса 
обучения дисциплинам вуза : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Верхола 
Арнольд Павлович ; Киевский государственный педагогический институт 
им. О. М. Горького. – Киев, 1989. – 426 с.

1099. Горбул А. Д. Осуществление кадровой политики КПСС на 
Украине в 1945–1970 гг. : опыт, уроки : дис. ... д-ра истор. наук : 07.00.01 / 
Горбул Александр Дмитриевич ; Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 248 с.

1100. Мартиненко М. А. Равновесие трехмерных упругих тел, ослаб-
ленных внутренними неплоскими трещинами : дис. … д-ра физ.-мат. наук : 
01.02.04 / Мартиненко Михайло Антонович ; Ленинградский государствен-
ный университет. – Ленинград, 1989. – 367 с.

1101. Мелетьев А. Е. Разработка и совершенствование способов 
приготов ления пивного сусла : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.07 / Мелетьев 
Анатолий Евгеньевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышлен ности. – Киев, 1989. – 345с. 

1102. Орлов Л. А. Совершенствование процессов и разработка ап паратов 
для обезвоживания сырной массы и сушки молочного сахара : дис. ... 
д-ра техн. наук : 05.18.12 / Орлов Леонид Алексеевич ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1989. – 420 с.

1103. Печук Д. В. Синтез систем управления на основе адаптивных 
фильтров : дис. ... д-ра техн. наук : 01.01.11 / Печук Дмитрий Васильевич ; 
Институт кибернетики им. В. М. Глушкова. – Киев, 1989. – 226 с.

1104. Трегуб В. Г. Моделирование и управление циклическими техноло-
гическими процессами в пищевой промышленности : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.12, 05.13.07 / Трегуб Виктор Григорьевич ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1989. – 518 с.

1105. Швец В. Н. Научное обоснование и разработка эффективных спо-
собов переработки мелассы в спиртовом и микробиологических производ-
ст вах : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.07 / Швец Виктор Николаевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1989. – 444 с.
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1106. Архипова Г. И. Разработка технологии высокоферментативного 
солода из шестирядного озимого ячменя : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Архипова Галина Ивановна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1989. – 172 с.

1107. Баглай С. В. Биотехнология очистки медьсодержащих сточных вод : 
дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Баглай Светлана Валентиновна ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1989. – 177 с.

1108. Булий Ю. В. Разработка новой технологии пасто образного 
растворимого цикория : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Булий 
Юрий Владимирович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1989. – 203 с.

1109. Верченко Л. М. Влияние компонентов сатурационного газа 
и режимов получения известкового молока на качество соков свекло-
сахарного производ ства : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Верченко 
Лидия Михайловна ; Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1989. – 202 с.

1110. Виговский В. Ю. Совершенствование технологии и аппаратур-
ного оформления І сатурации : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Виговский 
Валерий Юрьевич ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1989. – 194 с.

1111. Дашковский Ю. А. Разработка способа определения размеров 
кристаллов в процессе варки сахарных утфелей : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Дашковский Юрий Александрович ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1989. – 180 с.

1112. Емцев В. И. Повышение эффективности производственной инфра-
структуры на предприятиях мясного подкомплекса АПК УССР (на примере 
транспортно-складского хозяйства) : дис. ... канд. техн. наук : 08.00.02 / 
Емцев Виктор Иванович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1989. – 240 с.

1113. Захаревич В. Б. Разработка методов расчета и оценки параметров 
машин для укладывания пачек с пищевыми продуктами в тару-оборудование : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Захаревич Валерий Болеславович ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1989. – 188 с.

1114. Козаченко М. Ю. Некоторые классы эволюционных мульти-
пликативных систем : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 01.01.05 / Козаченко 
Максим Юрьевич ; Институт математики. – Киев, 1989. – 197 с.

1115. Костюк В. С. Оптимизация параметров рабочих процессов и 
совершен ствование конструкций автоматов для загрузки и разгрузки транс-
портной тары в пищевой промышленности : дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.14 / Костюк Владимир Степанович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1989. – 246 с.



157

1990
К

И
ЇВ

С
ЬК

И
Й

 ТЕХ
Н

О
Л

О
ГІЧН

И
Й

 ІН
С

ТИ
ТУ

Т 
Х

А
РЧО

В
О

Ї П
РО

М
И

СЛ
О

В
О

С
ТІ

Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1116. Кудрик В. К. Разработка режима и устройства для ввода сиропа 
в вакуум-аппарат с целью интенсификации процесса уваривания сахар-
ных утфелей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Кудрик Владимир 
Константинович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1989. – 218 с.

1117. Кухарская О. Б. Эффективность улучшения использования вторич-
ных ресурсов сырья в молочной промышленности Украинской ССР : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.21 / Кухарская Ольга Борисовна ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1989. – 243 с.

1118. Левитина Н. В. Разработка технологии очистки и утилизации 
концентрированных сточных вод с применением анаэробной фермента-
ции : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Левитина Наталия Владимировна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1989. – 159 с.

1119. Мельник В. В. Методы и модели анализа и прогноза хозяйствен-
ной деятельности строительных предприятий : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 ; 08.00.13 / Мельник Вениамин Васильевич ; Киевский инженерно-
строительный институт. – Киев, 1989. – 167 с.

1120. Нгуен Т. М. Х. Разработка способа получения соиммобилизата кле-
ток Streptomyces robeus S-606 с глюкоамилазой и иммобилизованных форм 
глюкозоиизомеразы : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Нгуен Тхи Минь 
Хань ; Киевский технологический институт пищевой промышленности. – 
Киев, 1989. – 131 с.

1121. Осауленко Ю. В. Интенсификация процесса разделения фурфурол-
содержащих конденсатов в колоннах с прямоточными контактными устройс-
твами : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Осауленко Юрий Владимирович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1989. – 137 с.

1122. Панчук М. В. Совершенствование процесса формования сыр-
ной массы при производстве твердых сыров и его аппаратурное оформ-
ление : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Панчук Мирослав Васильевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1989. – 175 с.

1123. Перегуда Н. А. Разработка технологии хлебобулочных изделий 
диети ческого назначения с использованием плодоовощных порошков : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.01 / Перегуда Николай Антонович ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1989. – 238 с.

1124. Пирог Т. П. Регуляція синтеза екзополісахаридів, синтезованих 
Acinetobacter sp. : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.07 / Пирог Тетяна Павлівна ; 
Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного. – Київ, 
1989. – 189 с.
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1125. Поляков И. А. Совершенствование процессов смесеобразования 
в аппаратах кондитерских производств : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Поляков Иван Аркадьевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1989. – 205 с.

1126. Радованов В. Н. Эффективность развития комбинирования произ-
водств на основе комплексного сырья (на примере масло-жировой промыш-
ленности Украинской ССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / Радованов 
Виктор Николаевич ; Харьковский политехнический институт. – Харьков, 
1989. – 183 с.

1127. Савельева М. Ю. Научное мировоззрение как фактор формир о-
вания гармонически развитой личности : дис. ... канд. филос. наук : 09.00.01 / 
Савельева Марина Юрьевна ; Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1989. – 146 с. 

1128. Савун А. А. Утилизация фильтрационного осадка сахар-
ного производ ства : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Савун Олександр 
Антонович ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1989. – 173 с.

1129. Сапаева З. Ш. Рациональное использование прессовых фрак-
ций виноградного сусла в производстве напитков : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.07 / Сапаева Замира Шавкатовна ; Киевский технологический инсти-
тут пищевой промышленности. – Киев, 1989. – 153 с.

1130. Синельников Б. В. Воспроизводство технологического обору-
дования сахарной промышленности : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.21 / 
Синельников Борис Васильевич ; Институт повышения квалификации 
руководящих работников и специалистов перерабатывающей промышлен-
ности. – Киев, 1989. – 173 с.

1131. Скорик К. Д. Совершенствование способов проведения и 
вариант ов аппаратурного оформления 1 сатурации : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.05 / Скорик Константин Дмитриевич ; Всесоюзный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт сахар-
ной промышленности. – Киев, 1989. – 217 с.

1132. Тверитина Н. А. Снижение потерь сахарозы при экстрагировании 
ее из свекловичной стружки : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Тверитина 
Наталья Александровна ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1989. – 187 с.

1133. Цехмистренко В. А. Разработка способов очистки диффузионного 
сока с отделением осадка до основной дефекации и применением реагентов, 
интенсифицирующих процесс очистки : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / 
Цехмистренко Валентина Адамовна ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1989. – 175 с.
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1134. Черников А. В. Исследование процесса перемешивания и разра-
ботка основ гидродинамического расчета эмалированных аппаратов с мешал-
ками : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Черников Александр Васильевич ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1989. – 371 с.

1135. Яцюта Н. А. Разработка и внедрение биокалориметрического 
метода определения общего количества бактерий : дис. ... канд. техн. наук : 
03.00.23 / Яцюта Миколай Александрович ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1989. – 191 с.
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1136. Донченко Л. В. Разработка и интенсификация технологических 

процессов получения пектина из свекловичного и других видов сырья : 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 / Донченко Людмила Владимировна ; 
Всесоюзный научно-исследовательский институт потребительской 
ко операции. – Краснодар, 1990. – 483 с.

1137. Емельянова Н. А. Разработка и совершенствование техно-
логии солодових экстрактов, концентрата квасного сусла и солода для 
их производства. В 2 т. : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.07 / Емельянова 
Нина Александровна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1990. – 714 с.

1138. Клименко М. Н. Развитие теории процесса резания мяса и совер-
шенствование машин для измельчения сырья в производстве колбасных 
изделий : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Клименко Михаил Николаевич ; 
Московский ордена Трудового Красного Знамени институт прикладной био-
технологии. – Москва, 1990. – 459 с.

1139. Корнеев А. Д. Теоретические аспекты создания новых типов энер-
госберегающих систем и результаты их применения в биотехнологии : дис. ... 
д-ра техн. наук в форме науч. докл. : 03.00.23 / А. Д. Корнеев ; Всесоюзный 
научно-исследовательский биотехнологический институт. – Москва, 1990. – 
50 с.
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1140. Богатырчук А. С. Напряженное состояние композитных обо-
лочек с двумя круговыми отверстиями : дис. … канд. физ.-мат. наук : 
01.02.04 / Богатырчук Анатолий Степанович ; Институт механики. – Киев, 
1990. – 100 с.

1141. Заремба А. М. Совершенствование процессов тестоприготовле-
ния при двухстадийном замесе в технологии пшеничного хлеба : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.01 / Заремба Анна Михайловна ; Одесский техноло-
гический институт пищевой промышленности им. М. В. Ломоносова. – 
Одесса, 1990. – 238 с.

1142. Зеленко В. А. Повышение эффективности использования основ-
ных производственных фондов в пиво-безалкогольной промышлен-
ности Украинской ССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Зеленко 
Владимир Андреевич ; Институт повышения квалификации руководя-
щих работ ников и специалистов перерабатывающей промышленности 
Госагропрома Украинской ССР. – Киев, 1990. – 305 с.
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1143. Карпов О. В. Фізико-хімічні параметри нуклеїнового компонента 
в комплексах ДНК-декарбоксильовані амінокислоти та ДНК-трипептиди : 
дис. ... канд. біол. наук : 03.00.03 / Карпов Олександр Вікторович ; Інститут 
молекулярної біології та генетики. – Київ, 1990. – 174 с.

1144. Колосюк В. А. Роль комсомола в развитии трудовой активности 
рабочей молодежи Украины: опыт проблемы. (1971-1980 гг.) : дис. ... канд. 
истор.  наук : 07.00.01 / Колосюк Валерий Алексеевич ; Киевский государс-
твенный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 211 с.

1145. Кунщикова И. С. Разработка и внедрение способов совершенство-
вания производства бета-каротина с применением продуцента BLAKESLEA 
TRISPORA : дис. ... канд. техн. наук в форме науч. докл. : 03.00.23 / 
Кунщикова Инна Сергеевна ; Днепропетровский химико-технологический 
институт им. Ф. Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1990. – 176 с.

1146. Мартинеc М. М. Л. Характеристика загрязнений республики Куба 
промышленными отходами и разработка биотехнологии очистки нефте-
содержащих сточных вод : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Мартинес 
Медерос Мария Лоурдес ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1990. – 201 с.

1147. Мельник З. П. Медьсодержащие пластичные смазки и поверхност-
ное разрушение металлов при трении : дис. … канд. техн. наук : 05. 02. 04 / 
Мельник Зиновий Петрович ; Киевский институт инженеров гражданской 
авиации. – Киев, 1990. – 195 с.

1148. Носенко Т. Т. Влияние условий выращивания растений на фосфо-
рилирование белков светособирающего комплекса хлоропластов : дис. … 
канд. биол. наук : 03.00.12 / Носенко Тамара Тихоновна ; Институт физио-
логии растений и генетики. – Киев, 1990. – 149 с.

1149. Оболкина В. И. Разработка рациональной технологии сложных 
мучных кондитерских изделий, формуемых методом экструзии, на при-
мере песочных пирожных с начинками : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Оболкина Вера Ильинична ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1990. – 250 с.

1150. Онипченко, С. В. Механизм формирования и использования 
фонда развития производства, науки и техники на предприятиях молочной 
промышленности УССР : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Онипченко 
Сергей Владимирович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышлен ности. – Киев, 1990. – 216 с.

1151. Орехов, В. С. Оптимизация процесса синтеза бета-каротина 
на основе изучения технологических показателей опытно-промышлен-
ного производства : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Орехов Владимир 
Станиславович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1990. – 117 с.
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1152. Полищук Т. Я. Разработка рациональных технологий диабети-
ческих мучных кондитерских изделий : дис. ... канд. техн. наук : 05.16.01 / 
Полищук Татьяна Ярославовна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1990. – 346 с.

1153. Полятевич Е. В. Флотация как метод управления процессами 
культивирования микроорганизмов : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / 
Полятевич Елена Викторовна ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1990. – 140 с.

1154. Савич А. Н. Совершенствование технологии получения утфеля 
 последней кристаллизации непрерывным способом : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 / Савич Анатолий Никифорович ; Всесоюзный ордена Трудового 
Красного Знамени научно-исследовательский институт сахарной промыш-
ленности. – Киев, 1990. – 160 с.

1155. Ткач Л. П. Теплометрия технологических процессов низкотемпе-
ратурного хранения сжиженных газов : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / 
Ткач Леонид Павлович ; Институт технической теплофизики. – Киев, 1990. – 
119 с. 

1156. Тымцуник В. И. Опыт и уроки работы Компартии Украины по 
внедрению новых форм организации труда и повышения трудовой актив-
ности колхозников (1976–1980 гг. ) : дис. ... канд. истор. наук : 07.00.01 / 
Тымцуник Василий Иванович ; Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1990. – 124 с. 

1157. Фам В. Т. Разработка способов ингибирования контаминирую-
щей микрофлоры в микробных амилолитических ферментных препаратах : 
дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Фам Ван Тхань ; Киевский технологичес-
кий институт пищевой промышленности. – Киев, 1990. – 158 с.

1158. Фесун Л. В. Совершенствование распределительных отношений в 
трудовых коллективах предприятий (на примере предприятий пивобезалко-
гольной отрасли Госагропрома УССР) : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / 
Фесун Любомир Васильевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1990. – 167 с.

1159. Юркова И. Н. Избирательная гетерокоагуляция хлореллы и мине-
ральных частиц в биотехнологии обогащения золотосодержащих руд : дис. ... 
канд. техн. наук : 03.00.23 / Юркова Ирина Николаевна ; Физико-химичес-
кий институт им. А. В. Богатского. – Киев, 1990. – 193 с.
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1160. Бойко Р. В. Ветвящиеся с переменным режимом случайные про-

цессы : дис. ... д-ра физ.-мат. наук : 01.01.05 / Бойко Роман Владимирович ; 
Институт математики. – Київ, 1991. – 269 с.

1161. Грицюк Г. Н. Хозрасчетные отношения в аграрном секторе в усло-
виях радикальной экономической реформы (теория, методология, прак-
тическое освоение) : дис. ... д-ра экон. наук в виде науч. докл. : 08.00.05 / 
Грицюк Григорий Никандрович ; Украинский научно-исследовательский 
институт экономики агропромышленного производства им. А. Г. Шихтера. – 
Киев, 1991. – 61 с.

1162. Дегтярев Л. С. Строение азот- и кислородсодержащих стабильных 
свободных радикалов и акты переноса электрона в механизмах их реакций : 
дис. ... д-ра хим. наук : 02.00.04 / Дегтярев Леонид Сергеевич ; Институт 
физической химии. – Киев, 1991. –145 с.

1163. Дерябин В. В. Выделение, состав и свойства микробных поли-
сахаридов : дис. ... д-ра хим. наук : 03.00.23 / Дерябин Владимир Викторович ; 
Всесоюзный научно-исследовательский проектно-конструкторский инс-
титут прикладной биохимии. – Москва, 1991. – 248 с.

1164. Князев В. А. Повышение эффективности использования свекло-
вичного сырья при производстве сахара : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 / 
Князев Владимир Алексеевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1991. – 502 с.

1165. Купчик, М. П. Разработка технологии сахара из свеклы с примене-
нием электрических полей низкой частоты : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 / 
Купчик Михаил Петрович ; Московський технологический институт пище-
вой промышленности. – Москва, 1991.

1166. Лайко П. А. Организационно-экономическое обоснование устой-
чивости функционирования сельскохозяйственного производства в воен-
ное время : дис. ... д-ра экон. наук : 08.00.05 / Лайко Петр Афанасьевич ; 
Украинский НИИ экономики агропромышленного производства 
им. А. Г. Шлихтера. – Київ, 1991. – 344 с.

1167. Саломов Х. Т. Комплексная переработка хлопчатника при произ-
водстве некоторых видов продукции пищевого и кормового назначения : 
дис. ... д-ра техн. наук в форме науч. докл. : 05.18.05, 05.18.07 / Саломов 
Хидоят Таирович ; Киевский технологический институт пищевой промыш-
ленности. – Киев, 1991. – 63 с.

1168. Супрунчук В. К. Повышение долговечности деталей оборудова-
ния, подверженных воздействию коррозионных сред пищевых производств : 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.14 / Супрунчук Владимир Константинович ; 
Государственный комитет Украинской ССР по пищевой и перерабаты-
вающей промышленности. – Киев, 1991. – 744 с.
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1169. Цкитишвили З. М. Принципы создания новых и совершенство-
вания традиционных технологий молочных продуктов в условиях ограни-
ченных ресурсов натурального молока (научные основы и практика произ-
водства) : дис. ... д-ра техн. наук в форме науч. докл. : 05.18.04 / Цкитишвили 
Зураб Михайлович ; Всесоюзный научно-исследовательский и конструктор-
ский институт мясной промышленности. – Москва, 1991. – 64 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1170. Балык И. В. Совершенствование процесса и машин для измель-
чения мясных замороженных блоков : дис. ... канд. техн.  наук : 05.02.14 / 
Балык Иван Васильевич ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1991. – 248 с.

1171. Барановская С. В. Утилизатор теплоты для систем воздушного 
отопления производственных зданий : дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / 
Барановская Светлана Владимировна ; Киевский инженерно-строительный 
институт. – Киев, 1991. – 155 с.

1172. Берданова О. В. Обоснование темпов и структуры обновле-
ния основных производственных фондов в тароупаковочной промышлен-
ности : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Берданова Ольга Владимировна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1991. – 185 с.

1173. Верес В. В. Исследование диффузионных свойств плодово-ягод-
ных отходов с целью создания высокоэффективного оборудования для полу-
чения экстрактов и перехода к малоотходной технологии : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Верес Валерий Валентинович ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1991. – 278 с.

1174. Воронов Н. В. Разработка машины для дефектации картофеля в 
пищевой промышленности : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Воронов 
Николай Вячеславович ; Ленинградский институт советской торговли 
им. Ф. Энгельса. – Ленинград, 1991. – 145 с.

1175. Гусятинская Н. А. Разработка способа подготовки экстрагента для 
извлечения сахара из свеклы : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Гусятинская 
Наталия Альфредовна ; Киевский технологический институт пищевой 
промыш ленности. – Киев, 1991. – 211 с.

1176. Дядечко, Е. В. Гигиеническое обоснование использования новых 
видов мясных консервов в питании населения : дис. ... канд. биол. наук : 
14.00.07 / Дядечко Елена Владимировна ; Киевский медицинский инс титут. – 
Киев, 1991. – 125 с.
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1991

Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1177. Егорова, М. И. Разработка бессточной технологии умягчения 
сока II сатурации в противотоке : дис. .. канд. техн. наук : 05.18.05 / Егорова 
Марина Ивановна ; Всесоюзный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1991. – 195 с.

1178. Журбицкий Ю. М. Интенсификация процесса подготовки утфеля 
последней кристаллизации к центрифугированию путем электронагрева : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Журбицкий Юрий Михайлович ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1991. – 203 с.

1179. Зинькевич А. П. Применение теории потенциалов к решению 
задач динамики вязкой жидкости со свободными границами : дис. ... канд. 
физ.-мат. наук : 01.02.05 / Зинькевич Алексей Петрович ; Киевский государс-
твенный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 167 с.

1180. Зубарева И. М. Оптимизация процесса микробиологического син-
теза бета-каротина на основе изучения физиолого-биохимических особен-
ностей продуцента вида Blareslea trispora : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / 
Зубарева Ирина Михайловна ; Днепропетровский химико-технологический 
институт им. Ф. Э. Дзержинского. – Днепропетровск, 1991. – 142 с.

1181. Корж Ю. Н. Влияние национальных процессов на современную 
этносоциальную структуру советского общества : дис. ... канд. филос. наук : 
09.00.02 / Корж Юлия Николаевна ; Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко. – 1991. – 184 c.

1182. Кошевая В. Н. Трубопроводное удаление фильтрационного осадка 
в полусухом виде из сахарных заводов пневматическим способом : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Кошевая Вера Николаевна ; Всесоюзный ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт сахарной 
промышленности. – Киев, 1991. – 320 с.

1183. Крониковский О. И. Экстракция комплексов металлов с макро-
циклическими или ациклическими полиэфирами и карбоновыми кислотами : 
дис. ... канд. хим. наук : 02.00.02 / Крониковский Олег Игоревич ; Киевский 
государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 183 c.

1184. Лебединская О. Ю. Основные направления развития и повышения 
эффективности производства безалкогольных напитков на Украине : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Лебединская Ольга Юрьевна ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1991. – 161 с.

1185. Максимук Е. П. Влияние электрических полей на мас со-
обмен в  газожидкостных средах : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 /  
Максимук Евгений Петрович ; Институт прикладной физики. – Кишинев, 
1991. – 141 с.

1186. Мигурский, П. С. Экономические рычаги организации производс-
тва на предприятиях мясной промышленности в условиях рынка : дис. ... 
канд. техн. наук : 08.00.05 / Мигурский Петр Семенович ; Киевский техно-
логический институт пищевой промышленности. – Киев, 1991. – 176 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1187. Погребняк С. П. Обоснование методов расчета и выбора пара-
метров оборудования линий скрепления бесподдонных пакетов фасован-
ной соли : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Погребняк Сергей Петрович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1991. – 238 с.

1188. Рысь В. Г. Методологический анализ теории и практики командно-
административного стиля управления : дис. ... канд. полит. наук : 23.00.01 / 
Рысь Василий Григорьевич ; Киевский государственный университет 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1991. – 189 c.

1189. Салавелис А. Д. Разработка технологий диетического желейного 
мармелада с использованием пищевых волокон и белкового обогатителя : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.10.01 / Салавелис Алла Дмитриевна ; Одесский 
технологический институт пищевой промышленности им. М. В. Ломоно-
сова. – Одесса, 1991. – 256 с.

1190. Самопал В. В. Разработка технологии цитрусовых концентратов и 
товарных сиропов на их основе : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Самопал 
Валерий Владимирович ; Киевский технологический институт пищевой 
промышленности. – Киев, 1991. – 167 с.

1191. Собор М. В. Интенсификация процесса экстрагирова-
ния вино градной выжимки : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Собор 
Михаил Васильевич ; Киевский технологический институт  пищевой про-
мышленности. – Киев, 1991. – 143 с.

1192. Сологуб Е. П. Методы оценки и факторы повышения произво-
дительности труда в пищевой промышленности в условиях рынка : дис. ... 
канд. экон. наук : 08.00.05 / Сологуб Елена Петровна ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1991. – 153 с.

1193. Ткаченко И. А. Основные направления выявления резервов сниже-
ния себестоимости продукции в молочной промышленности : дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.05 / Ткаченко Ирина Александровна ; Киевский техноло-
гический институт пищевой промышленности. – Киев, 1991. – 190 с.

1194. Товкачевская Л. Д. Селекция протеолитическая активных заква-
сочных штаммов молочнокислых бактерий и создание с их использова-
нием бактериальных концентратов для производства сметаны и кисло-
молочных напитков : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Товкачевская 
Людмила Дмитриевна ; Украинский научно-исследовательский институт 
мясной и молочной промышленности. – Киев, 1991. – 180 с. 

1195. Троценко П. А. Исследование магнитоупругого взаимодействия 
в кристаллах дихлоридов группы железа : дис. ... канд. физ.-мат. наук : 
01.04.07 / Троценко Павел Александрович ; Физико-технический институт 
низких температур. – Харьков, 1991. – 168 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1196. Фадеев Г. Н. Разработка технологии микробного синтеза бета-
каротина с использованием нетрадиционных видов сырья : дис. ... канд. 
техн. наук : 03.00.23 / Фадеев Геннадий Николаевич ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1991. – 120 с.

1197. Федоров К. М. Разработка методов расчета и конструкций машин 
для формирования картонной тары и укладывания пакетов пищевых продук-
тов : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Федоров Константин Михайлович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1991. – 337 с.

1198. Хот К. П. Организационно-экономический механизм свеклоса-
харных агропромышленных систем : дис. ... канд. экон. наук : 8.00.05 / 
Хот Казбек Пшимафович ; Краснодарський политехнический институт. – 
Краснодар, 1991. – 154 с.

1199. Черный Ю. А. Интенсификация процесса массообмена при 
изменении масштаба прямоточных колонн брагоректификационных уста-
новок : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Черный Юрий Адамович ; 
Киевский техноло гический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1991. – 244 с.

1200. Яровая Е. В. Разработка способов интенсификации процессов 
извлечения пектиновых веществ из свекловичного жома : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Е. В. Яровая ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1991. – 225 с.
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1992
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
1201. Бержинскас Г. Г. Научные и технические аспекты совершенство-

вания производства сливочного масла непрерывным сбиванием : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.18.04 / Бержинскас Гедиминас Генрикович ; Всесоюзный 
научно-исследовательский и конструкторский институт мясной промыш-
ленности. – Киев, 1992. – 160 с.

1202. Гончаренко, Б. Н. Повышение эффективности методов определе-
ния технологических показателей сырья для пищевых продуктов : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.18.07, 05.13.07 / Гончаренко Борис Николаевич ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1992. – 414 с.

1203. Кислая Л. В. Научное обоснование и разработка эффективных 
способов подготовки и питательных сред в производстве безалкоголь-
ных напитков и спирта. В 2 т. : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.07 / Кислая 
Любовь Васильевна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1992. – 618 с.

1204. Ладур Т. А. Научные основы и практическое применение био-
конверсии при производстве сахаристых продуктов из крахмала : дис. ... 
д-ра техн. наук в форме науч. докл : 05.18.10 / Ладур Тамара Алексеевна ; 
Московский технологический институт пищевой промышленности. – 
Москва, 1992. – 61 с.

1205. Омельченко А. Д. Экспериментально-теоретические основы 
выбора параметров устройств транспортирования твердых грузов с воздей-
ствием на них магнитных полей : дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.12 ; 05.09.03 / 
Омельченко Александр Дмитриевич ; Институт инженеров железно-
дорожного транспорта. – Санкт-Петербург, 1992. – 354 с.

1206. Хоменко Н. Д. Исследование процессов и разработка высокоэф-
фективного оборудования для транспортировки и очистки свеклы : дис. ... 
д-ра техн. наук : 05.18.12 / Хоменко Николай Дмитриевич ; Институт повы-
шения квалификации и переподготовки руководящих работников и специ-
алистов пищевой и перерабатывающей промышленности Госпищепрома 
Украины. – Киев, 1992. – 513 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1207. Айвазян С. С. Формирование рыночных отношений и повышение 
эффективности производства в пивоваренной промышленности Армении : 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Айвазян Светлана Сергеевна ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1992. – 132 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1208. Амирасланова Н. Обоснование рациональных параметров и раз-
работка конструкции смесителя для жидких полуфабрикатов хлебопекар-
ного производства : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Амирасланова Нияр ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1992. – 170 с.

1209. Богомол В. А. Разработка способов очистки сиропа и мелассы 
сахарного производства для получения лизина : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 / Богомол Владимир Анатольевич ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1992. – 238 с.

1210. Брага В. Т. Совершенствование планирования производства в пер-
вичном виноделии (на материалах Республики Молдова) : дис. ... канд. экон. 
наук : 08.00.05 / Брага Владимир Тихонович ; Кишиневский политехничес-
кий институт им. С. Лазо. – Кишинев, 1992. – 184 с.

1211. Винокурова Е. В. Разработка способа электродиализной очистки 
пектинового экстракта : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Винокурова Елена 
Вячеславовна ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1992. – 172 с.

1212. Гарин Б. Б. Распределительные отношения в условиях пере-
хода к рыночной экономике : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.01 / Гарин 
Борис Борисович ; Киевский торгово-экономический институт. – Киев, 
1992. – 125 с.

1213. Грабовская Е. В. Разработка электродиализного способа очис-
тки пектинового экстракта : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Грабовская 
Елена Вячеславовна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1992.

1214. Гутниченко Т. В. Разработка технологи фруктозы из мелассы : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Гутниченко Татьяна Владимировна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1992. – 289 с.

1215. Давыдова Е. О. Воздействие низких температур на состояние 
свекловичной ткани и ее основных компонентов при хранении сахарной 
свеклы : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Давыдова Елена Орестовна ; 
Институт технической теплофизики. – Киев, 1992. – 172 с.

1216. Ефимова И. Б. Повышение активности производства сахара 
на Украине в новых условиях хозяйствования : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Ефимова Ирина Борисовна ; Киевский технологический институт 
пищевой промышленности. – Киев, 1992. – 139 с.

1217. Захаренко Т. И. Разработка способа снижения накипеобразова-
ния на поверхности нагрева выпарной установки с использованием инги-
биторов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Захаренко Татьяна Ивановна ; 
Научно-исследовательский институт сахарной промышленности. – Киев, 
1992. – 201 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1218. Коваль О. А. Совершенствование способа и разработка оборудования 
гравитационно-ударной обработки мяса при посоле : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Коваль Ольга Андреевна ; Всесоюзный научно-ис следовательский 
институт мясной промышленности. – Москва, 1992. – 242 с.

1219. Ковальчук И. В. Совершенствование методики анализа воспро-
изводства основных фондов (на примере плодоовощеконсервного про-
изводства Украины) : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05 / Ковальчук Инна 
Владимировна ; Киевский технологический институт пищевой промышлен-
ности. – Киев, 1992. – 144 с.

1220. Косоголова Л. А. Разработка способов повышения биологической 
стойкости солодовых экстрактов и концентрата квасного сусла : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.07 / Косоголова Людмила Алексеевна ; Киевский технолог-
ический институт пищевой промышленности. – Киев, 1992. – 146 с.

1221. Крайнюченко О. Ф. Экономическая эффективность управления 
ассортиментом продукции предприятия пищевой промышленности Украины : 
дис. ... канд. техн. наук : 08.00.05 / Крайнюченко Ольга Феодосьевна ; Киевский 
технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1992. – 221 с.

1222. Крапивницкая И. А. Разработка технологии свекловичного пекти-
нового экстракта и пектинопродуктов на его основе : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Крапивницкая Ирина Алексеевна ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1992. – 183 с.

1223. Кулиев Ю. Ш. Разработка и внедрение высокоэффективных машин 
и агрегатов для первичной переработки хлопковых семян : дис. ... канд. техн. 
наук в форме науч. докл. : 05.18.12 / Кулиев Юрий Шамилович ; Ташкентский 
химико-технологический институт. – Ташкент, 1992. – 35 с.

1224. Литвиненко А. М. Совершенствование процесса и оборудования 
для сушки пищевых кристаллических материалов : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Литвиненко Анатолий Михайлович ; Киевский технологический 
институт пищевой промышленности. – Киев, 1992. – 189 с.

1225. Медведев П. В. Разработка технологии производства хлебобулочных 
изделий с повышенным содержанием белка : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Медведев Павел Викторович ; Одесский технологический институт пищевой 
промышленности им. Н. В. Ломоносова. – Одесса, 1992. – 190 с.

1226. Мельник Л. Н. Разработка способов подготовки и регенерации эта-
нола в производстве пектина : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Мельник 
Людмила Николаевна ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1992. – 260 с.

1227. Мостенская, Т. Л. Основные направления снижения затрат в ремон-
тном производстве (на примере молочной промышленности Украины) : 
дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Мостенская Татьяна Леонидовна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1992. – 202 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1228. Муминов Н. Ш. Исследование и разработка технологических режи-
мов извлечения пектиновых веществ из хлопковой створки : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.05 / Муминов Нажмиддин Шамсиддинович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1992. – 175 с.

1229. Нгуен Т. Х. Ч. Интенсификация протеолиза кукурузы и риса 
в пивоварении : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Нгуен Тхи Хоай Чам ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1992. – 160 с.

1230. Подаревская О. В. Термодинамические свойства станнидов скан-
дия, титана и ниобия : дис. ... канд. хим. наук : 02.00.04 / Подаревская Ольга 
Васильевна ; Институт проблем материаловедения им. И. Н. Францевича. – 
Киев, 1992. – 191 с.

1231. Прибыльский, В. Л. Разработка технологии кваса лечебно-про-
филактического назначения с использованием новых штаммов дрожжей и 
молочнокислых бактерий : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Прибыльский 
Виталий Леонидович ; Киевский технологический институт пищевой про-
мышленности. – Киев, 1992. – 240 с.

1232. Ридкоус В. В. Совершенствование процесса проращивания ячменя 
в технологии пивоваренного солода : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Ридкоус Владимир Васильевич ; Киевский технологический институт пище-
вой промышленности. – Киев, 1992. – 226 с.

1233. Савченко В. В. Разработка методик расчета исполнительных меха-
низмов машин для укладывания фасованных пищевых продуктов в тару : 
дис. ... канд. техн. наук / Савченко Валентин Валентинович ; Киевский тех-
нологический институт пищевой промышленности. – Киев, 1992. – 301 с.

1234. Симхович Е. Г. Разработка технологии пектинового концентрата 
и его производных : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Симхович Ефим 
Гутманович ; Научно-исследовательский институт виноградарства и вино-
делия Республики Молдова. – Молдавия, 1992. – 295 с.

1235. Суарес С. У. Кинетика кристаллизации тростниковых утфелей 
последних продуктов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Суарес Сантос 
Уильям ; Киевский технологический институт пищевой промышленности. – 
Киев, 1992. – 136 с.

1236. Турбаев Б. Д. Совершенствование технологических процес-
сов подготовки сырья и извлечения пектиновых веществ из хлопковой 
створки : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Турбаев Бахадир Даниярович ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1992. – 155 с.

1237. Федоренко, П. В. Психологические условия эффективного приме-
нения технических средств обучения для совершенствования профессио-
нальной деятельности будущего учителя химии : дис. ... канд. психол. наук : 
19.00.07 / Федоренко Павел Варфоломеевич ; Московский государственный 
университет им. В. И. Ленина. – Москва, 1992.
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1238. Федулова И. В. Управление процессом формирования себе-
стоимости продукции в мясной промышленности : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Федулова Ирина Валентиновна ; Киевский технологический инс-
титут пищевой промышленности. – Киев, 1992. – 239 с.

1239. Хмелевская А. В. Оптимизация процесса радиационно-конвект ив-
ной сушки сдобных сухарей с добавлением кукурузной муки : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Хмелевская Анна Васильевна ; Киевский технологи-
ческий институт пищевой промышленности. – Киев, 1992. – 210 с.

1240. Черномаз В. С. Повышение эффективности переработки сырья 
на предприятиях пищевой промышленности потребительской кооперации 
Украины : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Черномаз Вера Семеновна ; 
Киевский технологический институт пищевой промышленности. – Киев, 
1992. – 175 с.

1241. Чечеткин, П. И. Комплексная переработка вторичных продуктов 
при производстве белковой колбасной оболочки с получением сухих бел-
ковых гидролизатов и аппаратурное оформление процесса : дис. ... канд. 
техн. наук в форме науч. докл. : 05.18.12 / Чечеткин Павел Иванович ; Санкт-
Петербургский технологический институт холодильной промышленности. – 
Санкт-Петербург, 1992. – 146 с.



173

У
К

РА
ЇН

С
ЬК

И
Й

 Д
ЕРЖ

А
В

Н
И

Й
 У

Н
ІВ

ЕРС
И

ТЕТ
Х

А
РЧО

В
И

Х
 ТЕХ

Н
О

Л
О

ГІЙ
 

1993
1993
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
1242. Загородний П. П. Совершенствование процессов очистки полу-

продуктов сахарного производства и их аппаратурного оформления : дис. ... 
д-ра техн. наук : 05.18.12 / Загородний Петр Павлович ; Украинский госу-
дарственный университет пищевых технологий. – Киев, 1993. – 373 с.

1243. Ладанюк А. П. Основи створення автоматизованих технологіч-
них комплексів в харчовій промисловості : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12, 
05.13.07 / Ладанюк Анатолій Петрович ; Український державний універси-
тет харчових технологій. – Київ, 1993. – 451 с.

1244. Мищук Р. Ц. Разработка физико-химических основ интенсифика-
ции процессов переработки сахара-сырца : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.05 / 
Мищук Ромуальд Цезаревич ; Украинский государственный университет 
пищевых технологий. – Киев, 1993. – 518 с.

1245. Перепелица А. П. Синтез и физико-химические свойства двойных 
молибдатов одновалентных катионов и трехвалентных металлов : дис. ... 
д-ра хим. наук : 02.00.01 / Перепелица Александр Петрович ; Украинский 
государственный университет пищевых технологий. – Киев, 1993. – 254 с.

1246. Сологуб Н. А. Прогнозирование и повышение долговечности дета-
лей технологического оборудования сахарных заводов : дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.02.14 / Сологуб Николай Аврамович ; Украинский государствен-
ный университет пищевых технологий. – Киев, 1993. – 477 с.

1247. Шаповаленко О. І. Науково-технічні основи функціонування спря-
мованих повітряних потоків в технології виробництва комбікормів : дис. … 
д-ра техн. наук : 05.18.02 / Шаповаленко Олег Іванович ; Одеський техно-
логічний інститут харчової промисловості ім. М. В. Ломоносова. – Одеса, 
1993. – 459 с.

1248. Шиян П. Л. Разработка ресурсо- и энергосберегающей техноло-
гии и техники ректификации в пищевой промышленности : дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.18.07 / Шиян Петр Леонидович ; Украинский государственный уни-
верситет пищевых технологий. – Киев, 1993. – 494 с.

1249. Янчевский В. К. Комплексное использование дрожжей 
S.cerevisiae на получение пищевых белковых и вкусовых продуктов, пре-
паратов медицинского и технического назначения. В 2 т. : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.18.07 / Янчевский Виктор Казимирович ; Украинский госу-
дарственный университет пищевых технологий. – Київ, 1993. – 309 с.
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Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1250. Антоновский В. Н. Разработка способов уваривания и кристаллиза-
ции утфелей с целью повышения их эффективности : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 / Антоновский Валерий Николаевич ; Украинский научно-исследо-
вательский институт сахарной промышленности. – Киев, 1993. – 233 с.

1251. Аранина И. Л. Разработка рациональной технологии мучных кон-
дитерских изделий на основе новых сахарозаменителей – продуктов пере-
работки листа стевии : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Аранина Ирина 
Львовна ; Украинский госудаственный университет пищевых технологий. – 
Київ, 1993. – 252 с.

1252. Бойко А. В. Исследование процесса электромембранной подго-
товки воды в пектиновом производстве : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Бойко Александр Витальевич ; Украинский государственный университет 
пищевых технологий. – Киев, 1993. – 153 с.

1253. Бутырин А. А. Поведение решений дифференциально-оператор-
ных уравнений на бесконечности и обратные задачи : дис. ... канд. физ.-мат. 
наук : 01.01.02 / Бутырин Александр Анатольевич ; Институт математики. – 
Киев, 1993. – 105 с. 

1254. Венглюк Ю. П. Товароведческая оценка лечебно-профилактичес-
ких мясных консервов, снижающих накопление радионуклидов в организме 
человека : дис. … канд. техн. наук : 05.18.15 / Венглюк Юлия Петровна ; 
Киевский торгово-экономический институт. – Киев, 1993. – 187 с.

1255. Воин С. И. Организационно-экономические аспекты формиро-
вания рынка молочных продуктов на Украине : дис. ... канд. экон. наук : 
08.00.05 / Воин Сергей Иванович ; Украинский государственный универси-
тет пищевых технологий. – Киев, 1993. – 165 с.

1256. Гавриш Л. А. Развитие новых форм организаций производства 
в мясной промышленности : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Гавриш 
Лариса Анатольевна ; Украинский государственный университет пищевых 
технологий. – Киев, 1993. – 174 с.

1257. Гордиенко Л. В. Разработка технологий желейных кондитерских 
изделий с использованием листовых овощей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Гордиенко Людмила Васильевна ; Одесский технологический институт пище-
вой промышленности им. Н. В. Ломоносова. – Одесса, 1993. – 210 с.

1258. Гриненко И. Г. Физико-химические свойства инулина и получение 
его модифицированных производных : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / 
Гриненко Ирина Григорьевна ; Украинский государственный университет 
пищевых технологий. – Киев, 1993. – 143 с.

1259. Гринчук, И. М. Разработка способов интенсификации процессов 
уваривания и кристаллизации сахарных утфелей при применении пористых 
элементов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Гринчук Игорь Михайлович ; 
Украинский государственный университет пищевых технологий. – Киев, 
1993. – 243 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1260. Грушецкий Р. И. Разработка способа получения инулина из топи-
намбура : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Грушецкий Роман Иванович ; 
Украинский государственный университет пищевых технологий. – Киев, 
1993. – 138 с.

1261. Гуминский В. В. Сингулярно возмущенные системы ОДУ. 
Равномерные схемы высокого порядка точности : дис. … канд. физ.-мат. 
наук : 01.01.07 / Гуминский Виктор Валентинович ; Киевский университет 
им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1993. – 69 с.

1262. Добрынина Л. Ф. Анаэробно-аэробная глубокая очистка сточ-
ных вод газохимических комплексов : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / 
Добрынина Лариса Федоровна ; Волго-Уральский научно-исследователь-
ский и проектный институт по добыче и переработке сероводородосодержа-
щих газов. – Оренбург, 1993. – 164 с.

1263. Долинская И. Н. Совершенствование процесса экстрагирования 
сахара путем электрообработки свекловичной стружки : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Долинская Инна Николаевна ; Украинский государственный 
университет пищевых технологий. – Киев, 1993. – 159 с.

1264. Кишенько И. И. Разработка технологии мясопродуктов из сырья 
с различным характером автолиза при использовании гравитационно-удар-
ного воздействия в условиях вакуума : дис. … канд. техн. наук : 05.18.04 / 
Кишенько Ирина Ивановна ; Московская государственная академия приклад-
ной биологии. – Москва, 1993. – 106 с.

1265. Кобылянский Е. Э. Формирование политической культуры совет-
ского общества: историография проблемы : дис. … канд. истор. наук : 
07.00.01 / Кобылянский Евгений Эдуардович ; Московский государствен-
ный университет им. Н. В. Ломоносова. – Москва, 1993. – 240 с.

1266. Ковалев А. В. Влияние свойств материала пода и его конструк-
ции на режим теплоподвода в хлебопекарной печи : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Ковалев Александр Владимирович ; Украинский государственный 
университет пищевых технологий. – Киев, 1993. – 140 с.

1267. Крищенко Ю. И. Производительность труда в молочной промыш-
ленности и факторы ее роста : дис. ... канд. экон. наук : 08.00.05 / Крищенко 
Юрий Иванович ; Украинский государственный университет пищевых тех-
нологий. – Киев, 1993. – 124 с.

1268. Лебедева И. В. Колебания оболочек при их вращательном движе-
нии : дис. … канд. физ.-мат. наук : 01.02.04 / Лебедева Ирина Валерьевна ; 
Киевский университет им. Т. Г. Шевченко. – Киев, 1993. – 142 с. 

1269. Мыкал Т. И. Применение сорбентов для очистки соков свекло-
сахарного производства : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Мыкал Татьяна 
Ивановна ; Украинский государственный университет пищевых техноло-
гий. – Киев,1993. – 150 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1270. Обизюк Н. И. Осессимметричные колебания и лиссипативный 
разогрев слоистых электровязкоупругих тел вращения : дис. … канд. физ.-
мат. наук : 01.02.04 / Обизюк Наталия Ивановна ; Институт механики. – Киев, 
1993. – 151 с.

1271. Пасичник Ю. В. Новые подходы к организации производства на 
консервных предприятиях Украины : дис. ... канд. экон. наук / Пасичник 
Юрий Васильевич ; Одесский технологический институт пищевой промыш-
ленности им. Н. В. Ломоносова. – Одесса, 1993. – 257 с.

1272. Побегай Т. В. Разработка технологии ржано-пшеничных сор-
тов хлеба с использованием нетрадиционного сырья, содержащего биоло-
гически активные вещества : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Побегай 
Тамара Васильевна ; Украинский государственный университет пищевых 
технологий. – Киев, 1993. – 274 с.

1273. Поваляева И. В. Разработка способа электромагнитной стимуля-
ции продуцентов биологически активных веществ : дис. ... канд. техн. наук : 
03.00.23 / Поваляева Илона Васильевна ; Украинский государственный уни-
верситет пищевых технологий. – Киев, 1993. – 166 с.

1274. Рубинов С. Р. Разработка технологии переработки яблочных выжи-
мок с получением пектинопродуктов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Рубинов Семен Рубинович ; Украинский государственный университет 
пищевых технологий. – Киев, 1993. – 106 с.

1275. Рухадзе Т. К. Разработка способа предварительной очистки диф-
фузионного сока действием пара и извести : дис. ... канд. техн. наук / Рухадзе 
Теймураз Кахелович ; Украинский государственный университет пищевых 
технологий. – Киев, 1993. – 143 с.

1276. Серпученко В. Г. Фильтрование неорганическими мембра-
нами белок- и жиросодержащих вод предприятий пищевой промышлен-
ности : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Серпученко Вадим Геннадиевич ; 
Украинский государственный университет пищевых технологий. – Киев, 
1993. – 223 с.

1277. Слободян Н. Г. Нормирование расхода материальных ресурсов 
пиво-безалкогольных предприятий в рыночных условиях :  дис. ... канд. 
экон. наук : 08.00.06 / Слободян Наталия Геннадиевна ; Украинский госу-
дарственный университет пищевых технологий. – Киев, 1993. – 142 с.

1278. Смирнова Е. С. Высказывание-оскорбление : коммуникативно-
функциональный аспект (на материале современного английского языка) : 
дис. … канд. филол. наук : 10.02.04 / Смирнова Елизавета Сергеевна ; 
Киевский государственный педагогический институт иностранных язы-
ков. – Киев, 1993. – 235 с.  

1279. Степанец Л. Ф. Исследование технологических свойств топинам-
бура и разработка эффективных способов хранения : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 / Степанец Любовь Филимоновна ; Украинский государственный 
университет пищевых технологий. – Киев, 1993. – 227 с.
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1993
Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1280. Сугулова Н. П. Совершенствование процесса приготовления зато-
ров в производстве концентрата квасного сусла : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.07 / Сугулова Наталия Павловна ; Украинский государственный уни-
верситет пищевых технологий. – Киев, 1993. – 213 с.

1281. Эгамбердиев Н. Б. Разработка безотходных биотехнологий новых 
видов продуктов брожения и пектина из местного нетрадиционного сырья : 
дис. ... канд. техн. наук в форме науч. докл. : 05.18.07, 05.18.05 / Эгамбердиев 
Нумон Бабаевич ; Украинский государственный университет пищевых тех-
нологий. – Киев, 1993. – 82 с.

1282. Эспиро З. Совершенствование рабочих органов машин для про-
изводства мясных порционных полуфабрикатов : дис. ... канд. техн. наук : 
05.02.14 / Эспиро Захи ; Украинский государственный университет пище-
вых технологий. – Киев, 1993. – 147 с.

1283. Янковой Н. Г. Совершенствование процесса формования мясных 
хлебов и разработка новой конструкции формовочной машины : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Янковой Николай Григорьевич ; Украинский государс-
твенный университет пищевых технологий. – Киев, 1993. – 204 с.
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1994 
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
1284. Белик В. Г. Повышение технического уровня оборудования для 

сахарной промышленности : дис. ... д-ра техн. наук в форме науч. докл. : 
05.18.12 / Белик Владимир Григорьевич ; Украинский государственный уни-
верситет пищевых технологий. – Киев, 1994. – 60 с.

1285. Доценко В. Ф. Научное обоснование и разработка технологии хлеба 
с использованием нового углеводосодержащего сырья и сахарозаменителей : 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.01 / Доценко Виктор Федорович ; Украинский 
государственный университет пищевых технологий. – Киев, 1994. – 535 с.

1286. Ермаков П. П. Автоколебательная массообменная аппаратура 
пищевой промышленности : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Ермаков Петр 
Петрович ; Украинский государственный химико-технологический универ-
ситет. – Днепропетровск, 1994. – 420 с.

1287. Любченко В. Я. Розробка технології та устаткування для вироб-
ництва ефірної олії хмелю і її застосування в фармацевтичній та бродильній 
промисловостях. В 2 т. : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.07, 05.18.06 / Любченко 
Владислав Якович ; Інститут хмелярства. – Житомир, 1994. – 124 с.

1288. Мазуренко О. Г. Розробка теоретичних основ і впровадження 
енерго зберігаючих процесів теплової та електричної обробки харчових про-
дуктів : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Мазуренко Олександр Григорович ; 
Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1994. – 
462 с.

1289. Штангеев, В. О. Повышение эффективности процесса кристалли-
зации сахара : дис. ... д-ра техн. наук в форме науч. докл. : 05.18.12 / Штангеев 
Валерий Остапович ; Украинский государственный университет пищевых 
технологий. – Киев, 1994. – 64 с.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1290. Барабанов П. М. Розробка процесів і струменево-кавітаційних апа-
ратів для промивки осадів цукрового виробництва : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Барабанов Павло Михайлович ; Український науково-дослідний 
інститут цукрової промисловості. – Київ, 1994. – 361 с.

1291. Василик О. И. Разработка диффузионного способа извлечения рас-
творимых веществ топинамбура : дис. ... канд. техн. наук : 05.08.05 / Василик 
Ольга Ивановна ; Украинский государственный университет пищевых тех-
нологий. – Киев, 1994. – 186 с.
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1994
Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1292. Вовкодав Н. І. Осесиметричні коливання і дисипативний розігрів 
шаруватих електров’язкопружних тіл обертання : дис. ... канд. фіз.-мат. 
наук : 01.02.04 / Вовкодав Наталія Іванівна ; Інститут механіки. – Київ, 
1994. – 149 с.

1293. Данькевич Г. Н. Интенсификация процесса экстрагирования 
сахара путем тепловой и электрической обработки свекловичной ткани : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Данькевич Григорий Николаевич ; 
Украинский государственный университет пищевых технологий. – Киев, 
1994. – 161 с.

1294. Довгалюк А. А. Классификация сыпучих продуктов на сепари-
рующих конвейерах в комбикормовой промышленности : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.02.14 / Довгалюк Алексей Анатольевич ; Украинский государствен-
ный университет пищевых технологий. – Киев, 1994. – 138 с.

1295. Думанский В. Д. Разработка промышленной биотехнологии полу-
чения естественных интерферонов І и II типов : дис. ... канд. техн. наук : 
03.00.23 / Думанский Валентин Дмитриевич ; Украинский государственный 
университет пищевых технологий. – Киев, 1994. – 146 с.

1296. Ивчук Н. П. Разработка технологических условий кристаллизации 
фруктозы из водных растворов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Ивчук 
Надежда Павловна ; Украинский государственный университет пищевых 
технологий. – Киев, 1994. – 187 с.

1297. Кадыров Д. Ч. Обеспечение экологически чистыми продуктами 
питания населения крупных городов (на примере г. Киева) : дис. ... канд. техн. 
наук : 08.00.05 / Кадыров Довлетгелди Черыевич ; Научно-исследователь-
ский институт социально-экономических проблем. – Киев, 1994. – 120 с.

1298. Корженко Е. С. Разработка методов и оборудования тепловлаж-
ностной обработки воздуха с использованием низкопотенциальных тепловых 
ресурсов : дис. ... канд. техн. наук : 05.14. 04 / Корженко Евгений Семенович ; 
Винницкий государственный технический университет. – Винница, 1994. – 
164 с.

1299. Костин В. Б. Обоснование и выбор параметров тароформирующего 
и обандероливающего оборудования в линиях упаковывания пищевых про-
дуктов : дис. ... канд. техн. наук : 05.02.14 / Костин Владимир Борисович ; 
Украинский государственный университет пищевых технологий. – Киев, 
1994. – 238 с.

1300. Котелевич Н. И. Исследование кинетики процесса сушки шипов-
ника токами высокой частоты и другими способами энергоподвода : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.12 / Котелевич Наталия Ивановна ; Украинский госу-
дарственный университет пищевых технологий. – Киев, 1994. – 120 с.

1301. Листопад В. В. Оцінки монотонних і комонотонних набли-
жень диференційованих функцій : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / 
Листопад Володимир Васильович ; Інститут математики. – Київ, 1994. – 75 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1302. Любенко С. Г. Разработка технологии хлебобулочных изделий 
лечебно-профилактического назначения с применением сахарозаменителей 
растительного происхождения : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Любенко 
Сергей Григорьевич ; Украинский государственный университет пищевых 
технологий. – Киев, 1994. – 219 с.

1303. Маркін М. В. Гладкість і ергодичність слабких розв’язків дифе-
ренціально-операторного рівняння першого порядку : дис. … канд. фіз.-мат. 
наук : 01.01.01 / Маркін Марат Веніамінович ; Інститут математики. – 1994. – 
193 с.

1304. Марченко В. Н. Обоснование оптимального уровня рентабель-
ности в молочной промышленности : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / 
Марченко Валентина Николаевна ; Украинский государственный универси-
тет пищевых технологий. – Киев, 1994. – 198 с.

1305. Метельова Т. О. Принцип саморозвитку в системі соціальних взає-
модій : дис. … канд. філос. наук : 09.00.01 / Метельова Тетяна Олександрівна ; 
Інститут філософії. – Київ, 1994. – 205 с.

1306. Островська О. В. Дослідження апроксимативних властивост ей 
 узагальненого методу Зигмунда : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / 
Островська Ольга Володимирівна ; Інститут математики. – Київ, 1994. – 95 с.

1307. Оюунчимэг Ч. Разработка технологии желейных изделий на 
основе использования продуктов переработки облепихи и модифицирован-
ных пшеничных отрубей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Оюунчимэг 
Чимэддоржийн ; Одесская государственная академия пищевых техноло-
гий. – Одесса, 1994. – 214 с.

1308. Пеньков А. А. Разработка технологии вареных колбасных изде-
лий с радиопроекторными свойствами : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / 
Пеньков Анатолий Афанасьевич ; Украинский государственный универси-
тет пищевых технологий. – Киев, 1994. – 181 с.

1309. Полищук Г. Е. Исследование процессов и разработка технологии 
производства взбитых молочных десертов на основе пищевых олеофиль-
ных поверхностно-активных веществ : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / 
Полищук Галина Евгениевна ; Технологический институт молока и мяса. – 
Киев, 1994. – 196 с.

1310. Рожко В. С. Исследование кинетики процесса сушки яблок с 
использованием газоразрядных ламп : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Рожко Вячеслав Степанович ; Украинский государственный университет 
пищевых технологий. – Киев, 1994. – 148 с.

1311. Романовская Т. И. Разработка технологии получения пище-
вых дрожжей на оттоках производства пектина : дис. … канд. биол. наук : 
03.00.20 / Романовская Татьяна Ивановна ; Научно-исследовательский инс-
титут винограда и вина «Магарач». – Ялта, 1994. – 150 с. 
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1994
Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1312. Селезнева М. В. Научное обоснование и разработка технологии 
получения биопрепарата для очистки почвы от нефтепродуктов : дис. ... 
канд. техн. наук : 03.00.23 / Селезнева Марина Владимировна ; Украинский 
государственный университет пищевых технологий. – Киев, 1994. – 181 с.

1313. Слободян О. П. Совершенствование технологии и разработка мето-
дов расчёта способов производства пектина из свекловичного жома : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.05 / Слободян Ольга Петровна ; Украинский госу-
дарственный университет пищевых технологий. – Киев, 1994. – 213 с.

1314. Федоренченко Л. А. Разработка технологии концентрата из 
топинамбура : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Федоренченко Лидия 
Алексеевна ; Украинский государственный университет пищевых техноло-
гий. – Киев, 1994. – 198 с.

1315. Хомутецкая Н. И. Разработка состава и способа применения 
нетоксичного осветлителя для поляриметрического определения массо-
вой доли сахарозы в продуктах сахарного производства : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.05 / Хомутецкая Наталия Игоревна ; Украинский государствен-
ный университет пищевых технологий. – Киев, 1994. – 175 с.
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1995
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
1316. Варзар І. М. Політична етнологія як наука: теоретико-методоло-

гічні i наукознавчо-праксеологічні аспекти : дис. ... д-ра політ. наук : 23.00.03 / 
Варзар Іван Михайлович ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – 
Київ, 1995. – 352 с.

У дисертації викладено історіологічний пошук і підсумки кристалізації самостійного 
напрямку політологічних досліджень – політолого-етнологічної теорії, на базі якої осно-
вана нова наука - політична етнологія. Виявлено етапні фази історії розвитку всесвітньої 
та вітчизняної політолого-етнологічної думки. Розроблено теоретико-методологічні і нау-
ково-праксеологічні основи політичної етнології, її метод і основний закон, понятійно-
категоріальний апарат і корпус закономірностей, що він вивчає.

1317. Ващенко О. П. Деформирование и разрушение конструкцион-
ных материалов при высоскоростной деформации (10...10 с–1) и температур 
77...773 К : дис. ... д-ра техн. наук : 05.02.09 / Ващенко Олександр Петрович ; 
Институт проблем прочности. – Киев, 1995. – 359 с. 

У дисертації представлено розроблені методи і установки для механічних випробу-
вань конструкційних матеріалів при різних видах високошвидкісного навантаження, а 
також результати експериментальних досліджень. Встановлено відсутність еквівалент-
ності впливу зниження температури та підвищення швидкості деформації на механічні 
властивості металів.

1318. Кузьменко Б. В. Математичне моделювання процесів росту і роз-
чинення кристалів цукру в промислових умовах : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.12 / Кузьменко Борис Володимирович ; Український державний уні-
верситет харчових технологій. – Київ, 1995. – 445 с.

Дисертація містить результати теоретичних і експериментальних досліджень процесів 
масового зростання і розчинення кристалів цукру в промислових умовах. Розроблено 
положення теорії та математичні моделі цих процесів. Знайдено взаємозв’язки між основ-
ними типами одновимірних функцій розподілу кристалів за розмірними характеристи-
ками, а також між параметрами кінетики кристалізації і показниками гранулометричного 
складу. Результати досліджень використані при розробці нових, вдосконалених існуючих 
технологій та обладнання для реалізації кристалізаційних процесів в умовах бурякоцук-
рового виробництва.

1319. Кулінченко В. Р. Інтенсифікація процесів тепломасообміну в 
вакуум-випарниках та кристалізаційних апаратах : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.12 / Кулінченко Віталій Романович ; Український державний універси-
тет харчових технологій. – Київ, 1995. – 456 с.

У дисертації вивчено фізичні основи кипіння високов’язких цукрових розчинів і 
утфелів, виникнення парової фази і динаміки зростання бульбашок на твердій повер-
хні з урахуванням її властивостей. Визначено внутрішні характеристики бульбашкового 
кипіння. Отримано узагальнені залежності для визначення інтенсивності теплообміну 
при нагріванні та кипінні унарних, бінарних і поліфазних рідин у великому об’ємі, трубі 
та похилій поверхні. Досліджено шляхи інтенсифікації технологічних процесів при згу-
щуванні та кристалізації цукрових розчинів і утфелів, використовуючи механічне і гідро-
динамічне посилення циркуляції, ведення процесу в гравітаційно стікаючому шарі,
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Роботи на здобуття наукового ступеня доктора наук

застосування поверхнево-активних речовин. Вирішено завдання практичного засто-
сування різних способів інтенсифікації процесів тепло- і масообміну в промислових 
вакуум-випаровувачах і кристалізаторах.

1320. Левандовский Л. В. Научное обоснование и разработка прогрес-
сивных технологий спирта и хлебопекарных дрожжей из мелассы в спиртовом 
производстве : дис. ... д-ра техн. наук / Левандовский Леонид Викторович ; 
Украинский научно-исследовательский институт спирта и биотехнологии 
продовольственных продуктов. – Киев, 1995. – 523 с.

Дисертація містить теоретичні та прикладні дослідження процесів культивування про-
дуцента спирту і анаеробного зброджування мелассного сусла при спільному виробниц-
тві спирту і хлібопекарських дріжджів. Встановлено, що зниження концентрації сухих 
речовин мелассного сусла для дріжджів до 2–4%. Послідовне з’єднання дріжджегенера-
торів і ступеневе внесення меляси в період культивування біомаси в сукупності з анае-
робним зброджуванням мелассного сусла і рециркуляцією дріжджів дозволяє створити 
енергозберігаючу технологію, що забезпечує регулювання співвідношення кількостей 
вироблюваних цільових продуктів і отримання кількісних хлібопекарських дріжджів при 
концентрації спирту в зрілій бражці 10–11 об. %. Здійснено промислове впровадження 
запропонованих технологій.

1321. Пугачевський Г. Ф. Проблеми зносостійкості целюлозних тканин : 
дис. ... д-ра техн. наук у формі наук. доп. : 05.19.08 / Пугачевський Григорій 
Федорович ; Київський державний торговельно-економічний університет. – 
Київ, 1995. – 110 с.

У дисертації розроблено теоретичні основи зношування та оцінки зносостійкості тка-
нин побутового та спеціального призначення із застосуванням целюлозних волокон різ-
ної структури і способів обробки. Дослідження виконані з використанням комплексу 
оригінальних приладів та обладнання. Встановлено, що зносостійкість тканин до спіль-
ного і роздільного впливу світла, тепла, стирання, багатократного вигину та розтягування 
залежить істотно від структури волокон, виду і способів проведення обробок тканин. 
Описано механізми зношування та запропоновано способи інтенсифікації фарбування, 
спеціальних обробок целюлозних матеріалів з використанням акустичних коливань та 
інтенсивного вакуумування з метою підвищення їх якості.

1322. Спичак В. В. Разработка и внедрение ресурсосберегающих тех-
нологий хранения и переработки сахарной свеклы : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.05 / Спичак Василий Варфоломеевич ; Всесоюзный научно-исследова-
тельский институт сахарной промышленности. – Москва, 1995. – 68 с.

У дисертації вироблено методологію комплексного наукового підходу до створення 
нових ресурсо- та енергозберігаючих технологій зберігання і переробки цукрових буря-
ків. Рекомендовано до застосування екологічно чисті препарати для обробки буряків; 
електроактивована рідка система як антисептик; повітряно-аміачна суміш як охолоджу-
вач при активному вентилюванні; подрібнена солома як укривочний матеріал. Створено 
безстічну технологію пом’якшення соку іонообмінним методом, технологія отримання 
та уварювання концентрованих клеровок на основі жовтого цукру і сиропу, що дозволя-
ють скоротити витрату технологічної пари і палива, знизити втрати сахарози.

1323. Шевченко А. К. Онтология трагического и феномен трагедии 
в европейской культуре : дис. ... д-ра филос. наук : 09.00.01 / Шевченко 
Алексей Константинович ; Институт философии. – Київ, 1995. – 384 с. 
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95

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1324. Бажал М. И. Математическое моделирование электрообработки 
свекловичной стружки и совершенствование процесса экстрагирования 
сахарозы : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Бажал Максим Иванович ; 
Украинский государственный университет пищевых технологий. – Киев, 
1995. – 155 с.

Дисертація містить результати теоретичних і експериментальних досліджень елект-
рообробки бурякової тканини. Розроблено адекватну математичну модель процесу елек-
троплазмолізу бурякової тканини. Доведено, що найбільш ефективно на плазмоліз буря-
кової сировини впливає біполярно-імпульсний вигляд електричного поля. Здійснено 
промислове впровадження запропонованого способу біполярно-імпульсного електроп-
лазмолізу бурякової стружки, наводяться порівняльні дані про його ефективність.

1325. Богаєнко К. І. Автоматизоване управління електропостачанням 
теплотехнічних і спеціальних систем : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / 
Богаєнко Костянтин Іванович ; Київський інститут автоматики. – Київ, 
1995.

1326. Бужинский В. В. Тепло- и массообмен в контактном экономай-
зере с регулярной насадкой : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Бужинский 
Виктор Владимирович ; Винницкий государственный технический универ-
ситет. – Винница, 1995. – 121 с.

У дисертації розглянуто питання зниження габаритів і підвищення ефективності кон-
тактних економайзерів. Проведено експериментальні дослідження процесу конденсації 
пари з насиченої пароповітряної суміші в зигзагоподібних каналах в умовах організова-
ної протиточної двофазної взаємодії. На підставі проведених робіт у 2.0–2.5 рази змен-
шено габарити, в 3.0–3.3 – матеріаломісткість економайзерів.

1327. Гааг О. С. Интенссификация процессов извлечения пектино-
вых веществ из свекловичной ткани : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Гааг Ольга Сергеевна ; Украинский государственный университет пищевых 
технологий. – Киев, 1995. – 249 с.

У дисертації встановлено автоколивальний синусоїдальний характер фізико-хімічних 
змін в структурі бурякової тканини в процесі кислотно-термічного гідролізу протопек-
тину. Аналітичними і експериментальними дослідженнями показано можливість інтенси-
фікації процесів вилучення пектинових речовин з бурякової тканини за рахунок: віджиму 
набряклої перед гідролізом сировини; фракціонування сушеної сировини за розмірами 
його часток; пресового способу вилучення рідкої пектиновмісної фази з прогідролізован-
ной маси; використання як сировини сушеної бурякової крупки; концентрування та демі-
нералізації пектинових розчинів сушеною пектиновмісною сировиною.

1328. Грек Е. В. Разработка биотехнологии утилизации молочной сыво-
ротки с получением этанола и кормовых добавок : дис. ... канд. техн. наук : 
03.00.23 / Грек Елена Викторовна ; Украинский государственный универси-
тет пищевых технологий. – Киев, 1995. – 136 с.

Дисертація містить дослідження утилізації побічних продуктів молочного виробниц-
тва – молочної сироватки, шляхом ферментативного перетворення на спирт. Встановлено, 
що дріжджі Kluyveromyces 1actis 42К, є високоефективним продуцентом етилового спирту 
з молочної сироватки. Визначено оптимальні умови зброджування молочної сироватки. 
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Біологічні дослідження свідчать про нетоксичність і кормову цінність післяспиртової 
барди. Доведено доцільність використання барди в якості кормової добавки. Розроблено 
технологію переробки молочної сироватки в етанол. 

1329. Кишенько В. Д. Автоматичне управління процесами приготування 
тіста в хлібопекарському виробництві : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / 
Кишенько Василь Дмитрович ; Український державний університет харчо-
вих технологій. – Київ, 1995. – 294 с.

Дисертація містить результати теоретичних і експериментальних досліджень техно-
логічних процесів приготування тіста як об’єкта автоматичного управління; способи і 
системи автоматичного контролю і регулювання інтенсивності бродіння напівфабрикатів 
хлібопекарського виробництва, питомої роботи при замісі тіста; технологічних витрат 
сухих речовин борошна при виробництві опари та тіста. Розроблено математичну модель 
процесів приготування тіста і алгоритм адаптації її параметрів. Створено алгоритм і сис-
тему оптимального управління процесами приготування тіста.

1330. Крамаренко Р. Н. Исследование контаминирующей микрофлоры 
на расстойке тестовых заготовок и разработка способов её ингибирова-
ния : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.19 / Крамаренко Раиса Николаевна ; 
Украинский государственный университет пищевых технологий. – Киев, 
1995. – 142 с.

Дисертація містить теоретичні дослідження інгібування росту мікроорганізмів, конта-
мінування харчових продуктів в процесі виробництва, при використанні ультрафіолето-
вого та інфрачервоного випромінювання, підвищених температур, сорбінової і бензойної 
кислот, а також результати експериментальних досліджень. Встановлено, що вищевка-
зані антимікробні фактори є ефективними для інгібування розвитку мікроміцетів на роз-
стоєчних тканинних касетах (РТК) при виробництві подових сортів хліба. Здійснено про-
мислове впровадження розробленого способу зневоднення РТК, що дозволяє повністю 
запобігти розвитку на них мікроміцетів. 

1331. Крошко Н. В. Однорідно симетричні групи : дис. ... канд. фіз.-мат. 
наук : 01.01.06 / Крошко Наталія Віталіївна ; Київський університет 
ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1995. – 92 с.

1332. Макаренко О. Г. Синтез і властивості азотовмісних сполук на 
основі доступних тіолан- і тіолен- 1,1- діоксидів : дис. ... канд. хім. наук : 
02.00.13 / Макаренко Олександр Григорович ; Інститут біоорганічної хімії та 
нафтохімії.  – Київ, 1995. – 153 с.

1333. Маноха Л. Ю. Автоматизированное управление мощност-
ными ресурсами хлебокомбината : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / 
Маноха Людмила Юрьевна ; Украинский государственный университет 
пищевых технологий. – Киев, 1995. – 122 с.

У дисертації запропоновано новий підхід і обгрунтовано напрями удосконалення пла-
нування і управління роботою потужностних ресурсів на основі системного дослідження 
та комплексного аналізу роботи хлібокомбінату. Розроблено інформаційні та математичні 
моделі аналізу виробничої ситуації та вироблення управлінських рішень з урахуванням 
прогнозованих станів технологічних ліній і випадкового фактора – заявок торговельній 
мережі. Створені алгоритми і програми включені до складу системи оперативного управ-
ління хлібокомбінатом.
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1334. Олизаровский А. Б. Совершенствование процессов и устройств 
для хранения и подготовки зерна к солодоращению : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Олизаровский Анатолий Брониславович ; Украинский государс-
твенный университет пищевых технологий. – Киев, 1995. – 163 с.

Дисертація містить наукове обгрунтування, розробку режимів і пристроїв, що забез-
печують мінімальні витрати на зберігання солодової сировини при поліпшенні якості 
сировини і збільшенні виходу солоду. Вперше визначено кінетичні закономірності зни-
ження вологості і температури солодової сировини при різних характеристиках зернового 
шару і робочого агента. Запропоновано пристрої, що забезпечують рівномірний розподіл 
повітряного потоку при продуванні зерна в силосах. Наведено дані про працездатність, 
економічну ефективність та технічну доцільність розроблених пристроїв.

1335. Рыбникова А. В. Разработка технологии производства хлебо-
булочных изделий с повышенным содержанием белков растительного и 
животного происхождения : дис. ... канд. техн. наук : 05.08.01 / Рыбникова 
Алла Владимировна ; Одесская государственная академия пищевых техно-
логий. – Одесса, 1995. – 164 с.

Дисертація містить результати теоретичних і експериментальних досліджень впливу 
комплексу соєвожмихового білкового ізоляту, одержуваного лужною екстракцією, і кон-
центрату сироваткових білків, одержуваного мембранними методами, на біохімічні та 
мікробіологічні процеси в тісті та реологічні властивості тіста. Встановлено, що комп-
лексне використання соєвожмихового білкового ізоляту і концентрату сироваткових біл-
ків дозволяє регулювати структурно-механічні властивості тіста і отримувати хліб висо-
кої якості, підвищеної біологічної цінності з борошна різної хлібопекарського якості.

1336. Сімурова Н. В. Реакції похідних тривалентного фосфору з α, β-
ненасиченими карбонільними сполуками : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.08 / 
Сімурова Наталія Вячеславівна ; Інститут органічної хімії. – Київ, 1995. – 
142 с.

1337. Фадєєва О. Г. Ефективність організації виробництва харчових доба-
вок у спиртовій промисловості України : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.01  / 
Фадєєва Олена Георгіївна ; Український державний університет харчових 
технологій. – Київ, 1995. – 158 с.

Дисертація містить класифікацію нових технологій і нововведень; методичні підходи 
до визначення ефективності організації нових виробництв; методи вдосконалення рин-
кового механізму використання нових технологій як товару; принципи вдосконалення 
організаційної структури управління інноваційними процесами.

1338. Шаран П. І. Економічне обгрунтування системи показників оцінки 
господарсько корисних ознак порід великої рогатої худоби : дис. ... канд. 
екон. наук : 08.07.02 / Шаран Павло Іванович ; Інститут розведення і гене-
тики тварин. – Київ, 1995. – 174 с. 

1339. Шевченко О. Ю. Дослідження і оптимізація робочих процесів 
обладнання для роботи з масивами склотари в лінiях розливу : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.18 / Шевченко Олександр Юхимович ; Український держав-
ний університет харчових технологій. – Київ, 1995. – 213 с.

У дисертації досліджені динаміка перехідних процесів приводів машин, технологіч ні 
операції переміщення штучних вантажів по рухомих площинах, процеси розформу-
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

вання масивів виробів циліндричної форми. Отримано розрахункові моделі для визна-
чення геометричних, кінематичних, силових і часових параметрів технологічних опера-
цій. Запропоновано науково обгрунтовані рекомендації з розробки і проектування вуз-
лів і механізмів устаткування для роботи з масивами склотари. Здійснено промислове 
впровадження отриманих технічних рішень, наводяться дані щодо його економічної 
ефективності.
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Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
1340. Гавва О. М. Наукові основи розрахунку параметрів потоково-транс-

портних систем харчових виробництв : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.18 / 
Гавва Олександр Миколайович ; Український державний університет харчо-
вих технологій. – Київ, 1996. – 659 с.

Дисертація містить теоретичні дослідження в області створення високоефективних 
поточно-транспортних систем харчових виробництв, а також результати експеримен-
тальних досліджень. Встановлено особливість компоновки поточно-транспортних сис-
тем харчових виробництв та розроблено методику розрахунку оптимальних значень 
місткості міжмашинних конвеєрів-накопичувачів. Розроблено узагальнену методику виз-
начення раціональних параметрів складного плоского руху вантажів в перевантажуваль-
них, орієнтовних пристроях і механізмах формування укрупнених вантажних одиниць. 
Теоретично обгрунтовано методи оцінки стійкості пакетів вантажів при їх переміщенні, 
перевантаженні і переорієнтуванні в горизонтальній і вертикальній площинах.

1341. Гуменюк Г. Д. Новые виды сырья для производства комбикормов 
и совершенствование системы контроля качества : дис. ... д-ра с.-х. наук : 
06.02.02 / Гуменюк Галина Денисовна ; Киевский институт хлебопродук-
тов. – Киев, 1996. – 480 с. 

У дисертації розроблено способи переробки відходів шкіряного, хутряного виробниц-
тва, птахофабрик, м’ясокомбінатів і трупів полеглих тварин. Отримано нові білкові види 
сировини з високим вмістом перетравного протеїну, які відповідають вимогам комбікор-
мового виробництва. Розширено використання мінеральної сировини місцевих ресурсів. 
Встановлено допустимі безпечні рівні нітритів, кислотного і перекисного числа жиру 
в сировині і комбікормах, розроблені методи їх визначення, а також інші методи визна-
чення якості нових видів сировини.

1342. Гуцалюк В. М. Концентрирование и очистка растворов биополи-
меров пищевого назначения ультрафильтрацией : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.12 / Гуцалюк Валерий Михайлович ; Украинский государственный 
университет пищевых технологий. – Киев, 1996. – 589 с.

У дисертації вирішено одно- і двовимірні нестаціонарні та квазістаціонарні завдання 
ультрафільтрації досліджуваних об’єктів. Розроблено відповідні математичні моделі, 
виконано прогноз параметрів поділу. Виміряно основні характеристики системи «полі-
мерна мембрана» – розділяється розчин. Розроблено конструкції фільтруючих елементів, 
модулів і установок для ультрафільтрації розчинів біополімерів харчового призначення, 
а також відповідні технології із застосуванням методу ультрафільтрації.

1343. Лупашко А. С. Интенсификация процесса сушки сельскохо-
зяйственного сырья медико-биологической направленности с примене-
нием токов высокой частоты : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Лупашко 
Андрей Спиридонович ; Украинский государственный университет пище-
вых технологий. – Киев, 1996. – 381 с.

Дисертація містить комплекс теоретичних і експериментальних досліджень впливу 
токів високої частоти (ТВЧ) на інтенсифікацію процесу сушіння сільськогосподарської 
сировини медико-біологічної орієнтації. Установлено, що застосування комбінованого 
енергопідводу – конвекція + ТВЧ в кілька разів інтенсифікує процес сушіння сировини. 
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Визначено і математично обгрунтовано електрофізичні параметри деяких видів рослин-
ної сировини, як то: шипшина, червоний стручковий перець, насіння гарбуза та какао 
боби (крупка). Запропоновано ряд математичних моделей для розрахунку диференціаль-
них рівнянь тепло- і масопереносу при комбінованому енергопідводі – конвекція і внут-
рішнє джерело енергії (ТВЧ). Визначено основні технологічні режими процесу сушіння 
шипшини, червоного стручкового перцю, насіння гарбуза та какао крупки.

1344. Матвиенко А. Б. Интенсификация процесса экстрагирования рас-
творимых веществ путём электрообработки растительного сырья и вод-
ных сред : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Матвиенко Андрей Борисович ; 
Украинский государственный университет пищевых технологий. – Киев, 
1996. – 399 с.

Дисертація містить комплекс теоретичних та експериментальних досліджень впливу 
електричних полів на водні середовища рослинної сировини. Встановлено, що електро-
обробка рослинної сировини підвищує тепломасопровідні і пружно-пластичні власти-
вості бурякової тканини на (15–20)%. Запропоновано механізм інтенсифікації процесів, 
в основі якого лежать електрокінетичні явища. Визначено основні електротранспортні 
характеристики іонообмінних мембран у процесі регулювання pH водних систем, пока-
зано вплив густини струму, концентрації електроліту та інших факторів на ефективність 
процесу. Здійснено промислове впровадження запропонованих апаратів, установок і тех-
нологій, розроблені та затверджені технологічні регламенти, наводяться дані про їх ефек-
тивність у виробництві.

1345. Нелина В. В. Разработка и совершенствование технологий пек-
тина и пектинопродуктов : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Нелина 
Валентина Владимировна ; Кубанский государственный аграрный универ-
ситет. – Краснодар, 1996. – 529 с.

Дисертація містить комплекс теоретичних та експериментальних досліджень впливу 
параметрів процесів зберігання та гідратації сировини, гідролізу протопектину, екстра-
гування пектинових речовин, відстоювання та фільтрування пектинових екстрактів, очи-
щення сухих пектинових екстрактів на кінетику видобування пектинових речовин із 
рослинної тканини та їхні властивості. Встановлено, що визначальним технологічними 
чинниками гідролізу є кислотомістність рослинної сировини та концентрація кислоти в 
рослинній тканині. Встановлено, що коливальний характер зміни вмісту пектинових речо-
вин у сировині, зумовлений одночасним протіканням в гідролізній суміші процесів гід-
ролізу, сорбції та десорбції, екстрагування, уточнено механізм процесу гідролізу. Вивчено 
дифузійні, теплофізичні, фізико-хімічні властивості пектинових речовин, пектину та 
пектинопродуктів. Розроблено нові та вдосконалено наявні процесно-апаратурні схеми 
виробництва пектину та пектинопродуктів із бурякового жому та інших видів сировини.

1346. Романовський І. Я. Електрофізичні методи контролю якості 
сільськогосподарських і харчових продуктів : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.20.02 / Романовський Іван Якимович ; Національний аграрний універси-
тет. – Київ, 1996. – 343 с.

1347. Сукманов В. А. Научные основы формирования и прогнозирова-
ния технического уровня и качества оборудования для механической обра-
ботки продуктов на предприятиях массового питания : дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.18.18 / Сукманов Валерий Алексеевич ; Донецкий коммерческий 
институт. – Донецк, 1996. – 470 с.
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Дисертація містить теоретичні дослідження в галузі оцінки та підвищення тех-
нічного рівня і якості устаткування для механічної обробки продуктів харчування, а 
також результати експериментальних досліджень деяких одиничних показників машин. 
Розроблено перспективний метод вимірювання якості продукції. Виконано прогноз і виз-
начені значення параметрів перспективних моделей 9 типів обладнання. Використання 
системного підходу дозволило представити якість обладнання у вигляді багаторівневих 
ієрархічних систем і підвищити технічний рівень обладнання шляхом дослідження в най-
більш пріоритетних напрямках: підвищення надійності машин і якості кінцевого про-
дукту, одержуваного після переробки на відповідному обладнанні.

1348. Штангеева Н. И. Совершенствование и разработка технологий 
производства кристаллического сахара и жидких сахаропродуктов : дис. ... 
д-ра техн. наук : 05.18.05 / Штангеева Надежда Ивановна ; Украинский госу-
дарственный университет пищевых технологий. – Киев, 1996. – 493 с.

Дисертація містить комплекс теоретичних та експериментальних досліджень по агре-
гації кристалів при уварюванні цукрових утфелів і отриманні рідких цукропродуктів. 
Визначено фактори агрегативної стійкості цукрових утфелів, механізм і кількісні зако-
номірності міжфазного перерозподілу цукрози в процесі рекристалізації. Розроблено 
безмелясні технології виробництва харчового сиропу і рідких цукропродуктів для мікро-
біологічних виробництв із сиропу з випарної станції та з меляси. Вивчено процеси вида-
лення баластних речовин – солей кальцію, полімерних забарвлених з’єднань з цукрових 
розчинів, процес поглибленої сульфітації і адсорбційне видалення надлишку сірчистої 
кислоти активним вугіллям. 

1349. Яременко В. В. Разработка технологий сахарозаменителей для 
производства диетических и лечебно-профилактических продуктов. В 2 ч. : 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.01, 05.17.04 / Яременко Василий Васильевич. – 
Киев, 1996. – 622 с.

Дисертація містить теоретичні, прикладні дослідження способів отримання синтетич-
ного підсолоджувача отизону, а також натуральних підсолоджувачів із кореня солодцю і на 
їх основі – харчових продуктів дієто-профілактичного призначення. Здійснено дослідно-
промислове впровадження отизону, розроблено експериментальний технологічний рег-
ламент на комплексну переробку кореня солодцю, наводяться дані про ефективність їх 
використання в виробництві харчових продуктів.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1350. Антонюк В. П. Разработка технологии физико-химической очис-
тки концентрированных сточных вод спиртзаводов : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.07 / Антонюк Владислав Петрович ; Украинский государствен-
ный университет пищевых технологий. – Киев, 1996. – 330 с.

Дисертація містить результати досліджень з вивчення закономірностей фізико-хіміч-
них методів очищення концентрованих стічних вод меласних спиртових заводів. Наведено 
апаратурно-технологічні схеми, оптимальні параметри процесів та установки для очи-
щення стоків з використанням імпульсного електричного струму, електрокоагуляції і
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

електрофлотації, баромембранного методу, що дозволяють практично повністю виді-
лити бактеріальну біомасу, синтезовану на меласній барді і значно поліпшити санітарно-
хімічні показники стоків, забезпечити захист навколишнього середовища на спирто-
дріжджових підприємствах.

1351. Безпалько О. В. Підвищення ефективності виробництва у харчо-
вій промисловості на основі поліпшення використання трудових ресурсів : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.07.01 / Безпалько Олена Вікторівна ; Український 
державний університет харчових технологій. – Київ, 1996. – 205 с.

Дисертація містить результати досліджень з питань впливу ефективного використання 
трудових ресурсів на ефективність виробництва в харчовій промисловості: методичні 
підходи до регулювання взаємовідносин між наймачем і робочою силою; нові принципи 
мотивації на харчових підприємствах; методику розрахунку раціональної структури пер-
соналу в пивобезалкогольній промисловості України.

1352. Беренда Н. І. Проблеми утворення і функціонування малих підпри-
ємств в харчовій промисловості України : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.01 / 
Беренда Надія Іванівна ; Український державний університет харчових тех-
нологій. – Київ, 1996. – 163 с.

Дисертація містить: класифікацію вибору типу і характеру діяльності, способів ство-
рення малих підприємств; визначення впливу специфічних особливостей функціону-
вання харчової промисловості на характер формування малого підприємства; методичні 
принципи створення та забезпечення ефективного функціонування малих підприємств; 
алгоритм дії щодо створення малого підприємства у харчовій промисловості.

1353. Болотина И. Н. Обоснование накопления в молочной про-
мышленности Украины : дис. ... канд. экон. наук : 08.07.01 / Болотина 
Ирина Николаевна ; Украинский государственный университет пищевых 
технологий. – Киев, 1996. – 199 с.

Дисертація містить: методичні підходи визначення джерел формування фонду нагро-
мадження в ринкових умовах господарювання; пропозиції по обгрунтуванню темпів і 
структури виробництва продукції і їх впливу на зростання прибутку; методичні основи 
аналізу ступеня інвестиційної можливості та привабливості молочної промисловості шля-
хом вивчення ефективності використання фінансових ресурсів; обгрунтування оптималь-
ного обсягу фонду накопичення і співвідношення фондів нагромадження і споживання.

1354. Бондарчук Л. М. Розробка технології напоїв на основі молоч-
ної сироватки та знежиреного молока з пектином : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.04 / Бондарчук Лілія Михайлівна ; Український державний універси-
тет харчових технологій. – Київ, 1996. – 177 с.

Дисертація містить дослідження можливості утилізації знежиреного молока, пахти, 
сироватки шляхом створення пектиновмісних молочних напоїв. Встановлено умови, при 
яких відбувається інтенсивна взаємодія білків молока з пектином. Показано механізм 
стабілізації пектину в пектиновмісних молочних системах.

1355. Борисейко О. В. Стійкість циліндричних та конічних оболо-
нок з композитів з непружними компонентами : дис. ... канд. фіз.-мат. 
наук : 01.02.04 / Борисейко Олександр Віталійович ; Інститут механіки ім. 
С. П. Тимошенка. – Київ, 1996. – 130 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1356. Векуа О. В. Гуманістична основа художнього та етичного ідеалу  
Володимира Винниченка (на матеріалі драматичних творів) : дис. … канд. 
філол. наук : 10.01.01 / Векуа Оксана Віталіївна ; Київський національний 
університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1996. – 220 с.

У дисертації досліджується драматургія В. Винниченка через призму художнього 
осмислення проблем духовного буття особистості у перехідні історичні моменти, 
морально-етичні аспекти взаємин людини і суспільної моралі.

1357. Вороновский Г. К. Оптимизация режимов отпуска тепла от ТЭЦ 
с учетом надежности трубопроводных систем : дис. ... канд. техн. наук : 
05.14.04 / Вороновский Геннадий Кирилович ; Украинский государственный 
университет пищевых технологий. – Киев, 1996. – 196 с.

Дисертація містить результати, що дозволяють підвищити ефективність роботи ТЕЦ 
і теплових мереж. Методичні розробки дають можливість визначити характеристики 
навантажень роботи ТЕЦ і теплових мереж, здійснити оцінку надійності трубопровід-
ного обладнання і організувати раціональну систему попереджувальних ремонтів облад-
нання теплових мереж. Встановлено можливість використання дисперсного дроселюю-
чого органу регулюючої арматури теплових мереж, що дозволяє уникнути кавітаційного 
режиму руху рідини.

1358. Глуздань А. О. Давачі параметрів тепломасообміну в ізоляції трубо-
проводів : дис. ... канд. техн. наук : 05.11.04 / Глуздань Андрій Олексійович ; 
Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1996. – 
151 с. 

1359. Говорушко Т. А. Развитие и повышение эффективности произ-
водства продуктов детского питания на молочной основе : дис. ... канд. экон. 
наук : 08.07.01 / Говорушко Тамара Андреевна ; Украинский государствен-
ный университет пищевых технологий. – Киев, 1996. – 184 с.

Дисертація містить: узагальнені теоретичні положення забезпечення дитячого насе-
лення продуктами на молочній основі; конкретизовані методичні підходи визначення 
рівнів споживання на перспективу; пропозиції по обгрунтуванню темпів і структури 
промислового виробництва продуктів дитячого харчування на молочній основі, що вра-
ховують специфіку цих продуктів; пропозиції щодо забезпечення розвитку виробниц-
тва дитячих продуктів на молочній основі як фактора підвищення його ефективності; 
досліджено інвестиційну можливість і привабливість найбільш великих товаровиробни-
ків дитячих молочних продуктів в Україні.

1360. Голоперов И. В. Разработка методов расчета параметров перегру-
зочных устройств поточно-транспортных систем солепредприятий : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.18 / Голоперов Игорь Викторович ; Украинский госу-
дарственный университет пищевых технологий. – Киев, 1996. – 205 с.

У дисертації досліджено особливості розрахунку продуктивності поточно-транспорт-
них систем солепідприємств та операцій переміщення тарно-штучних вантажів у пере-
вантажувальних пристроях. Отримано функціональні залежності між продуктивністю 
поточно-транспортних систем, залежними і незалежними простоями машин, які входять 
в дану систему, математичні моделі для визначення раціональних геометричних, кінема-
тичних і силових параметрів перевантажувальних пристроїв.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1361. Дмитровская Г. П. Разработка технологии кефира «Украинский» 
на основе природного симбиоза микроорганизмов : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.04 / Дмитровская Галина Петровна ; Технологический институт молока 
и мяса. – Киев, 1996. – 237 с.

У дисертації розширено теоретичні пізнання в галузі вивчення процесів ферментації в 
багатокомпонентних системах з використанням багатоштамових природних симбіозів за 
типом кефірних грибків та їх окремих представників, і при цьому підтверджена їх важ-
лива роль у синтезі біологічно активних речовин. Встановлено залежності якісних показ-
ників нового кисломолочного продукту-кефіру «Український», від біотехнологічних фак-
торів, а також визначено сукупність операцій, параметрів і штамів, що забезпечують його 
підвищену біологічну цінність та органолептичні показники. 

1362. Домарецкий Р. В. Колебания упругого облопаченого ротора 
при сложном вращении : дис. … канд. техн. наук : 05.02.09 / Домарецкий 
Роман Витальевич ; Украинский транспортный университет. – Киев, 1996. – 
190 с. 

1363. Задніпряна З. А. Розробка та впровадження технології мікробного 
полісахариду аубазідану : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.19 / Задніпряна 
Зоя Антонівна ; Український державний університет харчових технологій. – 
Київ, 1996. – 294 с.

Дисертація містить дослідження, спрямовані на створення нової технології мікроб-
ного полісахариду аубазідана. Шляхом спрямованої селекції відібраний високопродук-
тивний штам 4 Aureobasidium pullulans. Визначено основні технологічні параметри його 
глибинного культивування. Оптимізовано склад живильного середовища. Розроблено 
ефективний спосіб обробки культуральної рідини і виділення полісахариду. Доведена 
доцільність використання отриманого аубазідана в якості харчової добавки.

1364. Ищенко Т. И. Разработка технологий хлеба для экологически загряз-
ненных зон : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Ищенко Татьяна Ивановна ; 
Украинский государственный университет пищевых технологий.  – Киев, 
1996. – 283 с.

Дисертація містить результати теоретичних і експериментальних досліджень впливу 
полісахариду карбюлози і сухого молочного продукту «Космол» на біохімічні, мікробіо-
логічні процеси в тісті, його структурно-механічні властивості, якість хліба та його спо-
живчі властивості. Встановлено ефективність використання карбюлози і «Космол» як 
рецептурних компонентів, які мають радіозахисні властивості, у складі хлібобулочних 
виробі для екологічно забруднених зон. Розкрито роль полісахариду і СМП у формуванні 
властивостей тіста та якості хліба.

1365. Корж Т. В. Разработка технологии производства хлеба с использо-
ванием бурых водорослей и продуктов их переработки : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.01 / Корж Тамара Владимировна ; Украинский государственный 
университет пищевых технологий. – Киев, 1996. – 300 с.

Дисертація містить результати експериментальних досліджень впливу альгинатів 
натрію і кальцію, сухих водорослевих порошків з ламінарії і цистозири на колоїдні, 
біохімічні, мікробіологічні процеси, що відбуваються в тісті, з метою вибору оптималь-
ного дозування і технології приготування функціональних хлібних виробів для профілак-
тики зниження внутрішнього опромінення малими дозами, обумовленого хронічним над-
ходженням радіонуклідів Сs і Sr з раціоном харчування. Встановлено, що функціональні 
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добавки підвищують вологоємність тіста, вихід готової продукції, стримують процеси 
черствіння хліба, підвищують його харчову і біологічну цінність, можуть бути рекомен-
довані для переробки борошна з надмірнорозтягуваною клейковиною. Вироби рекомен-
довані для профілактики внутрішнього опромінення населення, що проживає в забрудне-
них зазначеними радіонуклідами районах.

1366. Куянов Ю. Ю. Гидролиз пектиновых веществ из яблочного 
сырья с использованием СВЧ-энергии : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Куянов Юрий Юрьевич ; Украинский государственный университет пище-
вых технологий. – Киев, 1996. – 161 с.

Дисертація містить результати теоретичних і експериментальних досліджень з удоско-
налення технології та обладнання для виробництва пектину, зокрема для забезпечення 
потреб пектинопрофілактики населення. Розроблено технологію гідролізу яблучного 
жому власним соком (його водним розчином) при тідромодулі 0,2<q<4 і використанні 
СВЧ-нагрівання сировини протягом гідролізу і екстрагування. Запропоновано спосіб гід-
ролізу і розроблено обладнання для його здійснення в періодичному і безперервному 
режимах роботи.

1367. Ладанюк О. А. Автоматизоване управління взаємозв’язаними під-
системами технологічних комплексів харчових виробництв : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.13.07 / Ладанюк Олег Анатолійович ; Український держав-
ний університет харчових технологій. – Київ, 1996. – 189 с.

У дисертації розроблено методи і способи управління технологічними комплексами 
з взаємопов’язаними підсистемами на основі теоретичних і експериментальних дослід-
жень властивостей і процесу функціонування технологічних комплексів харчових вироб-
ництв. Розроблено структуру системи управління технологічними комплексами на основі 
підзадач оптимізації підсистем та координації їх роботи. Одержано комплекс математич-
них моделей з використанням методу групового обліку аргументів. Розроблено алго-
ритми визначення кількості підсистем та координації їх роботи. Здійснено реалізацію 
розроблених способів управління за допомогою розподіленої мікропроцесорної системи 
на основі контролерів і ПЕОМ, об’єднаних в мережу, для створення комп’ютерно-інтег-
рованого виробництва.

1368. Ляшенко Н. И. Разработка биохимических критериев оценки пиво-
варенных качеств хмеля и эффективной технологии его использования в пиво-
варении : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Ляшенко Николай  Иванович ; 
Институт хмелеводства. – Киев, 1996. – 309 с.

Дисертація містить теоретичні та прикладні дослідження вивчення пивоварних якос-
тей хмелю. Встановлено, що склад гірких речовин і ефірних масел є сортовими ознаками 
і на цій основі розроблені біохімічні критерії ідентифікації селекційних сортів хмелю. 
Науково обгрунтовано оптимальний біохімічний склад селекційного сорту хмелю для 
пивоваріння. Розроблено спосіб отримання ізомеризованих препаратів на основі етаноль-
них і вуглекислотних екстрактів, які забезпечують отримання з одної і тої ж кількості гір-
ких речовин в 2 рази більше пива в порівнянні з застосуванням вихідних екстрактів.

1369. Маринченко Л. В. Разработка технологии ферментного препа-
рата инвертазы с применением дезинтеграторов : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.19 / Маринченко Лолита Викторовна ; Украинский государственный 
университет пищевых технологий. – Київ, 1996. – 206 с.
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Дисертація містить наукові дослідження процесів виділення інвертази при дезінтегра-
ції суспензії хлібопекарських і пивних дріжджів, ультрафільтраційної очистки і концент-
рування супернатанта дезінтеграту, а також результати експериментальних досліджень. 
Встановлено, що в технології ферментного препарату інвертази доцільно використову-
вати дезінтегратори ударної дії. Здійснені промислові випробування виділення інвертази 
з клітин в апаратах ударної дії. Розроблено дослідно-промисловий регламент технології 
ферментного препарату інвертази.

1370. Мельничук П. П. Удосконалення енерго- та ресурсозберігаючої 
технології ректифікації в спиртовій промисловості : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.07 / Мельничук Павло Петрович ; Український державний університет 
харчових технологій. – Київ, 1996. – 197 с.

Дисертація містить результати теоретичних та експериментальних досліджень, 
спрямо ваних на удосконалення енерго- та ресурсозберігаючої технології ректифікації в 
спиртовій промисловості. Установлено, що рекуперативне використання вторинної теп-
лоти сивушної фракції, догрів флегми колон до температури кипіння відходячою тепло-
тою барди і лютерної води, а також двоступінчасте концентрування спирту дозволяє зни-
зити витрати гріючої пари в середньому на 3,5 кг/дал спирту. Запропоновано прогресивні 
схеми БРУ з замкнутою системою рекуперації теплоти відходячих матеріальних потоків 
за допомогою теплових насосів. Удосконалено технологію і техніку видобування етило-
вого спирту з спиртомістких відходів ректифікації в умовах спиртозаводів.

1371. Молодожен Ю. Б. Розробка технології желейного мармеладу на 
основі використання продуктів переробки амаранту : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.01 / Молодожен Юлія Борисівна ; Одеська державна академія 
харчових технологій. – Одеса, 1996. – 197 с.

Дисертація містить результати теоретичних та експериментальних досліджень впливу 
продуктів переробки амаранту на біохімічні, мікробіологічні та фізико-хімічні показники 
желейних мас і готового мармеладу. Встановлено, що мармелад з добавками продуктів 
переробки амаранту володіє харчовою і біологічною цінністю, а також радіопротектор-
ними властивостями. Розкрито механізм взаємодії біополімерів амаранту з желюючими 
компонентами мармеладних мас, що дозволяє скоротити витрату рецептурних компонен-
тів. Здійснено впровадження у промисловість запропонованих технологій.

1372. Нещадим О. М. Метод граничних інтегральних рівнянь в неста-
ціонарних задачах лінійної в’язкопружності : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 
01.01.03 / Нещадим Олександр Михайлович ; Інститут математики. – Київ, 
1996. 

1373. Пасічний В. М. Розробка технології комбінованих м’ясопродуктів 
заданого хімічного складу : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Пасічний 
Василь Миколайович ; Український державний університет харчових техно-
логій. – Київ, 1996. – 169 с.

Дисертація містить теоретичний аналіз стану методології для розробки продуктів 
цільової харчової орієнтації, сумісності білкових систем тваринного і рослинного поход-
ження. У роботі проблеми не тільки прикладного характеру, а й розширено теоретичні 
пізнання в галузі вивчення процесів поліпептидної ферментації одно- і багатокомпо-
нентних білкових систем з використанням кислотно-ферментативного термостатування 
системи in vitro і оцінки біологічної цінності білкових систем. Встановлено залежності 
якісних показників вареної ковбаси заданого хімічного складу від внесення в рецептуру 
ковбаси композиційних паст для ковбасного виробництва, які включають в свій склад
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варені субпродукти, борошно гороху і кукурудзи. Здійснена розробка програмного забез-
печення для моделювання продуктів з заданими характеристиками харчової та біологіч-
ної цінності.

1374. Пилипенко О. В. Вдосконалення міжгалузевих зв’язків м’ясної 
промисловості з торгівлею : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.01 / Пилипенко 
Олена Віталіївна ; Український державний університет харчових техноло-
гій. – Київ, 1996. – 186 с.

У дисертації містяться: розробка маркетингової концепції для м’ясної промисловості; 
методичні підходи щодо визначення економічної ефективності каналів реалізації м’ясної 
продукції; методичні основи аналізу відповідності виробництва запитам споживчого 
ринку; обгрунтування завдань маркетингової служби в м’ясній промисловості; мето-
дику визначення ефективності організації фірмової торгівлі на підприємстві м’ясної про-
мисловості та оптимального обсягу реалізації через підприємство фірмової торгівлі.

1375. Пилипенко О. Є. Виникнення та діяльність Ніжинського грець-
кого братства у 50-х роках ХVІІ – 60-х роках ХІХ ст. : дис. ... канд. істор. 
наук : 07.00.01 / Пилипенко Олександр Євгенійович ; Київський державний 
університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1996. – 202 с.

1376. Савенко Г. Є. Приватизація підприємств харчової промисловості 
України : соціально-економічні наслідки і формування нового господарчого 
механізму : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Савенко Ганна Євгенівна ; 
Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1996. – 
181 с.

Дисертація містить дослідження соціально-економічних аспектів формування різних 
форм власності в харчовій промисловості. Обгрунтовано концептуальні засади норматив-
ного регулювання діяльності менеджменту приватизованих підприємств. Удосконалено 
методи проведення специфічних економічних розрахунків на приватизованих підприємс-
твах: персоніфікація колективної власності; розподілу приросту Статутного фонду акціо-
нерного товариства за рахунок власних коштів і реінвестованих дивідендів; нарахування 
дивідендів на акції та відсотків на реінвестовані дивіденди.

1377. Сидор В. М. Усовершенствование технологии выпаривания квас-
ного и солодового сусла при производстве их концентратов : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.07 / Сидор Василий Михайлович ; Украинский государс-
твенный университет пищевых технологий. – Киев, 1996. – 164 с.

Дисертація містить теоретичні та практичні дослідження про вплив умов випарювання 
на зміну фізико-хімічних показників квасного і солодового сусла в процесі отримання їх 
концентратів. Встановлено, що квасне сусло доцільно випаровувати на чотириступеневій 
вакуум-випарній установці і при цьому поєднувати процес випарювання на першому та 
другому ступенях термообробки. Солодове сусло найкраще випаровувати на двоступе-
невій вакуум-випарній установці за розробленим режимом.

1378. Совершенна І. О. Лужно-кислотний розклад моносахаридів в про-
цесі барвоутворення та розробка способу його інгібування в бурякоцукро-
вому виробництві : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Совершенна Ірина 
Олексіївна ; Український державний університет харчових технологій. – 
Київ, 1996. – 223 с.
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Дисертація містить теоретичні та експериментальні дослідження хімізму техноло-
гічно шкідливої реакції утворення фарбувальних речовин. Визначено стадії реакції утво-
рення фарбувальних речовин. Встановлено, що інтермедіати – попередники хромофорів 
здатні легко окислюватися. Запропоновано новий ефективний комбінований окислювач, 
що поєднує дію хлорного вапна і кисню повітря. Розроблено та випробувано в заводсь-
ких умовах спосіб інгібування утворення фарбувальних речовин і підвищення термостій-
кості соків, заснований на використанні комбінованого окислювача.

1379. Фалендыш Н. А. Разработка технологии хлебобулочных изделий 
с применением хлебопекарных дрожжей спиртовых заводов : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.01 / Фалендыш Наталия Алексеевна ; Украинский госу-
дарственный университет пищевых технологий. – Киев, 1996. – 218 с.

Дисертація містить теоретичні та експериментальні дослідження мікробіологічного 
стану і біологічних властивостей дріжджей СПЗ та їх впливу на біохімічні, мікробіоло-
гічні процеси в тісті, його структурно-механічні властивості та якість хліба. Досліджено 
доцільність використання цукрово- і кислотовмісних добавок спільно з дріжджами 
СПЗ. Розроблені та затверджені технологічні рекомендації з виробництва хлібобулочних 
виробів на пресованих і сушених хлібопекарських дріжджах СПЗ. Здійснено впровад-
ження у промисловість булочного виробу з полісолодовим екстрактом.

1380. Форсюк А. В. Теплообмін при випаровуванні з поверхні гравіта-
ційно-стікаючих плівок яблучних соків : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / 
Форсюк Андрій Васильович ; Український державний університет харчових 
технологій. – Київ, 1996. – 175 с.

У дисертації запропоновано: модель турбулентного переносу енергії та імпульсу в 
плівці при розвиненому турбулентному плині; емпірична розрахункова залежність для 
визначення локальних коефіцієнтів тепловіддачі при випаровуванні з поверхні гравіта-
ційно стікаючих плівок при наявності дотичного напруження на межі розділу фаз; мето-
дику визначення дотичного напруження на міжфазній межі, яка враховує залежність 
між цим дотичним напруженням і еквівалентною жорсткістю поверхні розділу фаз. На 
підставі запропонованої математичної моделі процесу розроблено методику, алгоритм 
і програму, які дозволяють за наявності сучасного комп’ютерного забезпечення прово-
дити розрахунок перенесення енергії та імпульсу при випаровуванні з поверхні плівки 
при наявності супутного парового потоку в широких межах зміни режимних параметрів 
роботи випарників плодових соків.

1381. Шидловская, Е. Б. Разработка комплексных улучшителей с целью 
повышения качества хлеба и интенсификации технологического процесса : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Шидловская Елена Брониславовна ; 
Украинский государственный университет пищевых технологий. – Киев, 
1996. – 256 с.

Дисертація містить результати теоретичних і експериментальних досліджень можливості 
використання в якості основного компонента комплексних хлібопекарських покращувачів – 
нового мікробного полісахариду етаполану. Встановлено, що етаполан вступає у взаємодію 
з основними біополімерами борошна білками та крохмалем, що відображається в зниженні 
біохімічної трансформації біополімерів борошна, зміцненні клейковини, а також в уповіль-
ненні процесу ретроградації крохмалю при зберіганні хліба. Розроблено та оптимізовано три 
комплексних покращувача на основі етаполану К–1, К–2, К–3 – призначених для підвищення 
якості хліба та інтенсифікації технологічного процесу з пшеничного борошна різної хлібопе-
карської якості, в т.ч. – з пониженим вмістом клейковини.
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1997
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
1382. Бєляєв Ю. Б. Методи і пристрої силового настроювання автома-

тизованих систем керування прокатних станів : теорія і практика. В 2 ч. : 
дис. ... д-ра техн. наук : 05.13.08 / Бєляєв Юрій Борисович ; Інститут матема-
тичних машин і систем. – Київ, 1997. – 437 с.

1383. Нейкова Л. І. Проблеми економічного забезпечення науково-тех-
нічного розвитку промислового комплексу України : дис. ... д-ра екон. наук : 
08.07.01 / Нейкова Лідія Іванівна ; Інститут економіко-екологічних дослід-
жень. – Одеса, 1997. – 547 с. 

1384. Олінiйчук С. Т. Розробка і впровадження технологій глутаміно-
вої кислоти та її похідних на основі мікробіологічного синтезу : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.18.07 / Олінiйчук Сергій Тимофійович ; Український держав-
ний університет харчових технологій. – Київ, 1997. – 309 с.

Дисертація містить комплекс теоретичних та експериментальних досліджень з біо-
синтезу, виділенню і очищенню глутамінової кислоти та отримання її похідних калію 
і натрію. Визначено склад ферментаційних середовищ і вплив фізико-хімічних фак-
торів на продуктивність культури Corynebacterium glutamicum по глутаміновій кислоті. 
Розроблено технології виділення продуцента з культуральної рідини, отримання крис-
талічної глутамінової кислоти та її солей калію і натрію. Розроблено шляхи і рецептури 
використання похідних глутамінової кислоти в харчовій промисловості.

1385. Чернявская Л. И. Исследование и разработка методов комплекс-
ной химико-технологической оценки качества сырья и продуктов сахарного 
производства с целью повышения его эффективности : дис. ... д-ра техн. 
наук : 05.18.05 / Чернявская Людмила Ивановна ; Украинский научно-иссле-
довательский институт сахарной промышленности. – Киев, 1997. – 533 с.

У дисертації розроблено методи визначення зольних і азотистих речовин в буряку і 
продуктах його переробки, метод визначення середньодобових втрат цукрози при збері-
ганні буряків, спосіб і пристрій для визначення концентрації продуктів розпаду цукрози 
у виробництві, методи визначення кольоровості цукру в розчині і кристалічному вигляді. 
Визначено джерела і величини втрат цукромаси і цукрози при зберіганні та переробці 
буряків з вмістом механічно пошкоджених коренів до 30%. Обгрунтовано склад неток-
сичного освітлювача при визначенні вмісту цукрози в буряках і продуктах цукрового 
виробництва, розроблено методики і затверджений регламент використання його в лінії 
оцінки якості сировини і при аналізі продуктів. 
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Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1386. Адасовская М. А. Численно-аналитическое решение краевых 
задач изгиба пластин : дис. ... канд. физ.-мат. наук / Адасовская Маргарита 
Александровна ; Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. – 
Киев, 1997. – 94 с. 

1387. Анісімов В. В. Земельні громади України (1921–1929 рр.) : дис. … 
канд. істор. наук : 07.00.01 / Анісімов Вячеслав Валентинович ; Київський 
державний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1997. 

У дисертації досліджено роль і місце земельних громад в адміністративному та госпо-
дарському устрої Української РСР, взаємовідносини земельних громад з місцевими орга-
нами влади, причини існування двовладдя на селі у 20-ті роки. У тісному взаємозв’язку 
з аналізом земельного законодавства і права УРСР вивчені соціально-економічні та полі-
тичні засади діяльності земельних громад, їх статус і цільова спрямованість, розкриті 
питання права власності на землю і його реалізації в УРСР.

1388. Бандуренко Г. М. Розробка технології напівфабрикатів для безалко-
гольних напоїв і пюреподібних продуктів харчування з плодоовочевої сиро-
вини : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Бандуренко Галина Михайлівна ; 
Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1997. – 
219 с.

Дисертацію присвячено теоретичним і експериментальним дослідженням швидкіс-
ного подрібнення плодоовочевої сировини за допомогою нової конструкції дезинтегра-
тора. Встановлено ефективні режими переробки, у залежності від потрібного грануло-
метричного складу кінцевого продукту. Досліджено вплив механохімічних процесів, які 
протікають при тонкому подрібненні (диспергуванні) об’єктів на хімічний склад висо-
кодисперсних плодоовочевих паст, їх органолептичні показники, харчову та медико-біо-
логічну цінність. Отримані високодисперсні пасти рекомендується використовувати як 
напівфабрикати для безалкогольних напоїв або як пюреподібні продукти харчування. 
Розроблено технічну схему отримання високодисперсних продуктів з плодоовочевої 
сировини. На основі високодисперсних паст запропоновано нові рецептури безалкоголь-
них напоїв.

1389. Бублієнко В. В. Розробка технології біотрансформації високо-
концентрованих стоків деяких підприємств АПК : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.19 / Бублієнко Віктор Васильович ; Український державний універси-
тет харчових технологій. – Київ, 1997. – 151 с.

Дисертація містить результати наукових досліджень процесів очищення та утилізації 
концентрованих стоків тваринництва і підприємств з випуску хлібопекарських дріжджів 
із застосуванням метанової ферментації. Досліджено особливості протікання процесів 
газогенерації, накопичення вітамінів кобаламінової групи і процесів очищення при різ-
них характеристиках субстрату та параметрах культивування. Розроблено режими прове-
дення процесів біотрансформації стоків безперервним способом, дано розрахунок очис-
них споруд з урахуванням закономірностей цього процесу.

1390. Бурак В. Г. Разработка технологии комбинированных мясопродук-
тов с использованием соевого белково-жирового обогатителя (СБЖО) : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.04 / Бурак  Валентина Геннадиевна ; Украинский 
государственный университет пищевых технологий. – Киев, 1997. – 155 с.
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Дисертація містить теоретичний аналіз методології для розробки продуктів харчової 
орієнтації, сумісність білкових систем тваринного і рослинного походження. Встановлено 
основні закономірності впливу СБЖО на харчову та біологічну цінність, органолептичні, 
структурно-механічні показники фаршу і готових ковбасних виробів. Науково обгрунто-
ваний оптимальний рівень заміни м’яса на СБЖО, який забезпечує високі якісні характе-
ристики готової продукції. Виявлена залежність зниження вмісту холестерину у вареній 
ковбасі від кількості внесеного СБЖО.

1391. Ванюшина О. Ф. Специфіка моральнісного змісту міфології : 
дис. ... канд. філос. наук : 09.00.08 / Ванюшина Олена Феліксівна ; Київський 
державний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1997. – 163 с.

У дисертації встановлено, що в міфології знайшла відображення така об’єктивна спе-
цифіка моральності, до якої не застосовно сучасне тлумачення даного поняття. Сутність 
морального вчинку для людини міфологічного типу духовності полягає в добровільному 
прийнятті повелінь долі, відповідно «зухвалість» і «відплата» стають центральними 
моральними категоріями міфологічної епохи.

1392. Васильківський К. В. Моделювання і оптимізація робочих 
процес ів і вдосконалення обладнання транспортно-технологічних систем в 
харчовій промисловості : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.09 / Васильківський 
Костянтин Вікторович ; Український державний університет харчових тех-
нологій. – Київ, 1997. – 205 с.

Дисертація містить теоретичні дослідження в області створення обладнання транс-
портно-технологічних систем ліній фасування харчових виробництв і результати про-
ведення експериментальних досліджень. Розроблено методики визначення динамічних, 
кінематичних і геометричних параметрів процесів формування детермінованих масивів 
виробів циліндричної форми і процесів витягання виробів із тари. Запропоновано мето-
дику розрахунку і конструювання механізму рухомих бічних напрямних для розформу-
вання масивів виробів. Здійснено промислове втілення технічних рішень на основі тех-
нічних досліджень на підприємствах пивоварної промисловості.

1393. Войцеховская Л. У. Исследование и разработка колбасных изделий 
с использованием пряностей на основе отечественного пряноароматического 
сырья : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Войцеховская Любовь Устимовна ; 
Технологический институт молока и мяса. – Киев, 1997. – 241 с.

Дисертація містить теоретичні та експериментальні дослідження використання віт-
чизняних пряноароматичних рослин для ароматизації м’ясних продуктів. Встановлено, 
що вітчизняні пряноароматичні суміші за вмістом ефірних масел і за органолептичними 
показниками близькі до традиційно застосовуваних прянощів. Визначено, що суміші пря-
нощів з вітчизняної сировини володіють антиоксидантними і бактерицидними власти-
востями, сприяють стабілізації кольору ковбасних виробів, збільшують їх стійкість при 
зберіганні. Розроблено одинадцять науково обгрунтованих рецептур вітчизняних сумі-
шей прянощів для ковбасних виробів. Нові суміші прянощів впроваджені на підприємс-
твах м’ясної галузі; наводяться дані про ефективність їх використання при виробництві 
ковбасних виробів.

1394. Жеплінська М. М. Розроблення ефективного способу очищення 
дифузійного соку із зменшенням витрат вапна : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 / Жеплінська Марія Михайлівна ; Український державний універ-
ситет харчових технологій. – Київ, 1997. – 158 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Дисертацію присвячено питанню вдосконалення технології очищення дифузійного 
соку з метою підвищення ефекту очищення та зменшенню витрат вапна. Розроблено 
новий ефективний спосіб очищення дифузійного соку, який грунтується на поперед-
ньому одночасному обробленні дифузійного соку відкритою парою, вапном та флокулян-
том, а також спосіб очищення дифузійного соку, який передбачає попереднє оброблення 
дифузійного соку відкритою парою та суспензією соку 2 сатурації. Способи забезпечу-
ють підвищення ефекту очищення з одночасним зменшенням витрат вапна.

1395. Ігнатова О. А. Таксономічне дослідження деяких промислово–
важливих дріжджів роду Candida Berkhout : дис. ... канд. біол. наук : 
03.00.07 / Ігнатова Олена Андріївна ; Інститут мікробіології та вірусології 
ім. Д. К. Заболотного. – Київ, 1997. - 170 с.

1396. Листунова О. І. Розробка високоефективних способів одержання та 
очищення дифузійного соку з використанням додаткових реагентів : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.05 / Листунова Ольга Іванівна ; Український держав-
ний університет харчових технологій. – Київ, 1997. – 165 с.

Дисертація містить теоретичні та експериментальні дослідження ефективності вико-
ристання додаткових реагентів в процесах одержання та очищення дифузійного соку. 
Досліджена ефективність використання живильної води зі зниженим значенням pH, 
обробленої сульфатом алюмінію та ефективність використання дигідроксосульфата алю-
мінію для підгонки живильної води. Запропоновано новий спосіб підготовки живиль-
ної води з використанням бісульфіту кальцію. Визначено оптимальні витрати та місце 
вводу гіпохлоридів кальцію та натрію в процесах очищеннях дифузійного соку зниженої 
якості. Приводяться дані про ефективність способів у виробництві.

1397. Олішевський В. В. Дослідження впливу електрофізичних спо-
собів на пиво з метою підвищення його стійкості : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Олішевський Валентин Вікторович ; Український державний уні-
верситет харчових технологій. – Київ, 1997. – 198 с.

Дисертація містить теоретичні дослідження електрофізичних способів обробки пива 
з метою підвищення термінів його зберігання, а також результати експериментальних 
досліджень визначення ефективності електрофізичних способів підвищення біологіч-
ної та колоїдної стійкості пива. Розроблено способи безконтактної високовольтної елек-
тро- та магнітно-імпульсної обробки рідких харчових продуктів, розфасованих у тару. 
Здійснено промислове впровадження розроблених електрофізичних способів, наводяться 
дані про їх ефективність у процесі реалізації.

1398. Осадча Г. Г. Удосконалення методів економічної оцінки ринку 
молока і молочних продуктів в умовах реформування економіки України : 
дис. … канд. екон. наук : 08.07.01 / Осадча Ганна Григорівна ; Український 
державний університет харчових технологій. – Київ, 1997. – 155 с.

Дисертація містить теоретичні основи методів маркетингу нових видів молочних про-
дуктів, економічну необхідність виробництва нових видів молочних продуктів; логічну 
схему організації виробництва оптимального асортименту молочних продуктів в умовах 
ринкової економіки; методику розрахунку економічної ефективності виробництва і збуту 
комерційних ризиків; методику розрахунку ефективності зовнішньоекономічної торгівлі; 
алгоритм управління маркетингом молочного підкомплексу.



202

У
К

РА
ЇН

С
ЬК

И
Й

 Д
ЕР

Ж
А

В
Н

И
Й

 У
Н

ІВ
ЕР

С
И

ТЕ
Т

Х
А

РЧ
О

В
И

Х
 Т

ЕХ
Н

О
Л

О
ГІ

Й
19

97
Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1399. Островский В. А. Усовершенствование шнековых устройств для 
дозирования муки и обоснование их рациональных параметров : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.05.09 / Островский Виктор Александрович ; Украинский госу-
дарственный университет пищевых технологий. – Киев, 1997. – 181 с.

Дисертацію присвячено теоретичному та експериментальному дослідженню конс-
трукцій і роботи дозаторів борошна з жорсткими та пружноподатливими шнеками. 
Встановлено, що на точність дозування суттєво впливають конструктивні особливості 
транспортуючих органів та режими роботи дозаторів. Розроблено шість нових конструк-
цій дозуючих пристроїв. Здійснено промислове впровадження двох дослідних зразків, 
подано дані про ефективність їх роботи.

1400. Парамонов А. И. Эффективные алгоритмы управления технологи-
ческими объектами (на примере зерноперерабатывающей отрасли) : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.13.07 / Парамонов Алексей Игоревич ; Одесская госу-
дарственная академия пищевых технологий. – Одесса, 1997. – 155 с.

У дисертації розроблено ефективний алгоритм регулювання змінної структури (РЗС) 
для технологічних об’єктів із значною параметричною невизначеністю, наприклад, зер-
нопереробної промисловості, та методики його спрощеної настройки. Показано значну 
перевагу РЗС над типовим ПІД-алгоритмом у перехідних, зокрема, пускових та устале-
них режимах роботи об’єкту. Розроблено та реалізовано цифрова імітаційна модель про-
цесу гранулювання. З її допомогою проведено передпускові випробування та налаштову-
вання САУ пресом-гранулятором комбікормів, що використовує розроблені алгоритми, в 
лабораторних умовах.

1401. Раковський К. Ю. Розробка способу інтенсифікації екстракцій-
ного процесу шляхом лужної обробки бурякової стружки : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Раковський Костянтин Юрійович ; Український державний 
університет харчових технологій. – Київ, 1997. – 259 с.

Дисертацію присвячено питанню інтенсифікації процесів сокодобування в цукробу-
ряковому виробництві на основі проведення лужної обробки бурякової стружки водяним 
розчином вапнякового молока. На основі теоретичних та експериментальних досліджень 
визначено вплив лужної обробки бурякової стружки на процесні та технологічні показ-
ники дифузійного вилучення цукру, на якісні показники отримуваних напівпродуктів, та 
на здатність жому до пресування. Встановлено, що обробка бурякової стружки водяним 
розчином вапнякового молока дозволяє інтенсифікувати процес екстрагування цукру з 
бурякової стружки при покращанні якості напівпродуктів, та підвищити здатність жому 
до пресування.

1402. Савченко А. А. Исследование процессов гидродинамики, опти-
мизация режимов работы и конструкции сыроизготовителей : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Савченко Александр Аркадьевич ; Технологический 
институт молока и мяса. – Киев, 1997. – 249 с.

Дисертація містить теоретичні та експериментальні дослідження процесів гідродина-
міки, які протікають в сировиготовлювачах. Встановлено, що на якість сирного зерна і 
вихід готового продукту справляють істотний вплив конструктивні особливості робочих 
органів та режими обробки. Розроблено конструкцію сировиготовлювача, що дозволяє 
підвищити вихід готового продукту і поліпшити його якість. 
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1403. Свінціцька А. І. Розробка способу очищення пектинового екстра-
кту з бурякового жому за допомогою іонообмінніх смол : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.05 / Свінціцька Анна Іванівна ; Український державний універ-
ситет харчових технологій. – Київ, 1997. – 153 с.

Дисертація містить результати теоретичних та експериментальних досліджень з 
удосконалення технології виробництва пектину. Розроблено технологія очищення пекти-
нового екстракту з бурякового жому за допомогою іонообмінних смол. Очищення прово-
диться послідовно на сильнокислотному катіоніті КУ–2–8 в Н+–формі та сильнооснов-
ному аніоніті AB–17–8 в ОН––формі.

1404. Сидорченко Е. И. Исследование преобразований биокомпонентов 
топинамбура и разработка на его основе технологии растворимого порошка : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Сидорченко Елена Ивановна ; Украинский 
государственный университе пищевых технологий. – Киев, 1997. – 225 с.

Дисертація містить результати теоретичних і експериментальних досліджень вивчення 
перетворень біокомпонентів топінамбура в процесі отримання розчинного порошку, а 
також при метаболізмі і зберіганні бульб. Вивчено зміни речовин колоїдної дисперсності 
топінамбура в процесі його дозрівання і зберігання, залежно від сортових особливостей, 
що дозволило рекомендувати промисловості раціональні строки переробки.

1405. Степанюк О. В. Стилістичні функції запозичень у поетич-
ній творчості Л. Костенко : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Степанюк 
Олена Владиленівна ; Київський державний лінгвістичний університет. – 
Київ, 1997. – 167 с.

1406. Страшинська Л. В. Удосконалення ринкових форм господа-
рювання у харчовій промисловості : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.01 / 
Страшинська Лариса Володимирівна ; Рада по вивченню продуктивних сил 
України. – Київ, 1997. – 153 с.

Дисертація містить: визначення сутності форм господарювання як соціально-еконо-
мічної категорії; оцінку впливу основних техніко-економічних факторів на ефективність 
господарської діяльності різних організаційно-правових форм підприємств харчової про-
мисловості; рекомендації з використання економічних важелів у розвитку різних форм 
господарювання; визначення основних шляхом посилення соціальної спрямованості у 
функціонуванні приватизованих підприємств; методичні підходи з регулювання внут-
рішньої діяльності підприємств харчової промисловості в післяприватизаційний період.

1407. Сухаренко Е. В. Разработка технологии пищевой белковой массы 
из малоразмерных мидий : дис. ... канд. техн. наук / Сухаренко Елена 
Валерьевна ; Украинский государственный университет пищевых техноло-
гий. – Киев, 1997. – 200 с.

Дисертацію присвячено розробці та науковому обгрунтуванню нової технології хар-
чової білкової маси із мідій малого розміру, що містить сукупність нових технологічних 
прийомів, які забезпечують найбільш повне відокремлення м’яса мідій від бісуса та сту-
лок. Доведено, що мідії малого розміру, які раніше не використовувались для виробниц-
тва харчових продуктів, є цінною, екологічно чистою сировиною, що має високу хар-
чову та біологічну цінність. Встановлено лікувально-профілактичні властивості харчової 
мідійної білкової маси.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1408. Терлецька В. А. Розроблення раціональної технології екструзій-
них продуктів з використанням солоду зернових і зернобобових культур : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Терлецька Віта Альбертівна ; Український 
державний університет харчових технологій. – Київ, 1997. – 157 с.

Дисертацію присвячено питанням розробки продуктів екструзійної технології на 
основі солоду зернових та зернобобових культур. Розроблено нову технологію виробниц-
тва солоду гречки, яка дає можливість отримати зерно із спрощеною структурою біополі-
мерів вуглеводів, з підвищеною концентрацією вітамінів, а також із збільшеним вмістом 
легкорозчинних фракцій білка та незамінних амінокислот. Запропоновано раціональні 
параметри екструдування зернових, зернобобових культур та їх солодів, а також продук-
тів підвищеної харчової та біологічної цінності, ефективність яких обгрунтована теоре-
тично та підтверджена практично.

1409. Чагайда А. О. Розробка способу очищення дифузійного соку з 
підвищеним ефектом очищення : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Чагайда 
Андрій Олегович ; Український державний університет харчових техноло-
гій. – Київ, 1997. – 229 с.

Дисертація містить теоретичні та експериментальні дослідження основних показни-
ків очищених соків, залежно від способу очищення дифузійного соку. Встановлено, що 
відділення осаду нецукрів до основної дефекації дає можливість збільшити ефект очи-
щення соку при зменшенні загальної витрати вапна. Запропоновано відстійник для відді-
лення осаду нецукрів до основної дефекації.

1410. Чередніченко О. О. Удосконалення технології зберігання м’яса 
та м’ясних продуктів за допомогою консервантів : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.04 / Чередніченко Олена Олександрівна ; Український державний уні-
верситет харчових технологій. – Київ, 1997. – 217 с.

Дисертація містить теоретичні та експериментальні дослідження якості м’яса і ковбасних 
виробів у процесі зберігання з комбінованими консервантами. У роботі науково обгрунто-
вано можливість і доцільність використання комбінованих консервантів у м’ясній промисло-
вості. Розроблено спосіб зберігання м’яса і ковбасних виробів з використанням комбінованих 
консервантів для поверхневої обробки м’яса і готових ковбасних виробів. 

1411. Чернелевська О. Л. Роздержавлення і демонополізація як основа 
реформування переробної промисловості України : дис. ... канд. екон. наук : 
08.07.01 / Чернелевська Олена Леонідівна ; Український державний універ-
ситет харчових технологій. – Київ, 1997. – 158 с.

Дисертація містить результати дослідження впливу процесів приватизації, акціонування, 
демонополізації та інтеграції на становлення ринкової інфраструктури економіки в цілому і 
докази позитивності цих процесів на прикладі молочної промисловості України.

1412. Яценко В. М. Підвищення ефективності виробництва в м’ясній 
промисловості України : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.01 / Яценко 
Володимир Микитович ; Український державний університет харчових тех-
нологій. – Київ, 1997. – 174 с.

Дисертація містить: методичні основи вдосконалення господарського розвитку агро-
промислового комплексу в м’ясній промисловості; економічний аналіз стану та управ-
ління на підприємствах м’ясної промисловості; шляхи підвищення ефективності м’ясної 
промисловості; вдосконалення збутової діяльності; пропозиції по збільшенню продук-
тивності праці; реформування форм власності, що базуються на взаємовигідній еконо-
мічній платформі розвитку м’ясної промисловості з суміжними галузями.
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1998
Роботи на здобуття наукового

ступеня доктора наук
1413. Єрмаков О. Ю. Розвиток і ефективність садівницьких підприємств 

різних форм господарювання : дис. ... д-ра екон. наук : 08.06.01 / Єрмаков 
Олександр Юхимович ; Національний аграрний університет. – Київ, 1998. - 
242 с.

У дисертації розглянуто теоретичні та практичні питання розвитку та виробничо-еко-
номічної діяльності садівницьких підприємств різних форм господарювання. Розроблено 
авторські схеми класифікації організаційних форм плодоягідного виробництва, селянсь-
ких (фермерських) і особистих – присадибних господарств. Обгрунтовано концепцію 
інтегрованого виробництва плодів і ягід, глибина спеціалізації галузі, принципи гос-
подарської діяльності садівницьких підприємств, розроблено їх перспективні базові 
моделі.

1414. Ковбаса В. М. Наукове обгрунтування високотемпературної 
екструзі ї природних біополімерів та розроблення раціональних технологій 
харчоконцентратів і хлібопродуктів поліпшеної якості. В 2 кн. : дис. ... д-
ра техн. наук : 05.18.01 / Ковбаса Володимир Миколайович ; Український 
державний університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 604 с.

Дисертацію присвячено обгрунтуванню, розробленню та впровадженню технологій 
харчоконцентратів та хлібопродуктів поліпшеної якості з застосуванням високотемпе-
ратурної екструзії. Для інтенсифікації процесу запропоновано способи підготовки сиро-
вини – оброблення струмами надвисокої частоти, інфрачервоним випромінюванням, 
солодорощення. Розроблено технологію виробництва сухих сніданків лікувально-про-
філактичної дії та подовжених термінів зберігання. Встановлено ефективність застосу-
вання екструдованого пшеничного борошна і крохмалю для переробки борошна з зани-
женими хлібопекарськими властивостями.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1415. Аржевітiн С. М. Особливості фінансування підприємств малого біз-
несу в харчовій та м’ясо-молочній промисловості : дис. ... канд. техн. наук : 
08.07.01 / Аржевітiн Станіслав Михайлович ; Український державний уні-
верситет харчових технологій. – Київ, 1998. – 134 с.

У дисертації здійснено поглиблений аналіз методів та джерел фінансування підпри-
ємств малого бізнесу з метою підвищення активності діяльності існуючих та створення 
нових суб’єктів господарювання та розробка рекомендацій із залученням коштів насе-
лення та діючих малих підприємств для інвестування діяльності малого бізнесу через 
створення нетрадиційних джерел фінансових ресурсів кредитних спілок та фондів взаєм-
ного кредитування підприємств малого бізнесу харчової та м’ясо-молочної промисло-
вості. Головною науковою ідеєю роботи є комплексне дослідження умов залучення 
фінансових ресурсів підприємствами малого бізнесу в Україні та обгрунтування стиму-
лювання його розвитку за рахунок створення нетрадиційних джерел фінансування.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1416. Бармаков М. С. Розробка способів підготування хмелю для пиво-
варіння із застосуванням сірчистого ангідриду та електрообробки : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.07 / Бармаков Михайло Сергійович ; Український 
державний університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 157 с. 

У дисертації проаналізовано та експериментально досліджено технологічні умови суль-
фітації хмелю, що передбчає використання балонного сірчистого ангідриду замість спалю-
вання сірки, багаторазове його рециркулювання крізь шар оброблюваного хмелю всередині 
камери та перекачування невикористаної частини сірчистого ангідриду до сусідньої камери. 
Забезпечується економія сірчистого ангідриду і повна екологічна безпека, а також оптимальне 
зберігання хмелю за основними показниками його якості (гіркі речовини, поліфеноли).

1417. Бублієнко Н. О. Розробка технології очищення концентрованих стіч-
них вод харчової промисловості iз застосуванням метанової ферментації : дис. ... 
канд. техн. наук : 03.00.20 / Бублієнко Наталія Олександрівна ; Український 
державний  університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 140 с.

Дисертацію присвяченю дослідженню процесів очищення та утилізації концентрова-
них стічних вод заводів по випуску цукру, лимонної кислоти та хлібопекарських дріжджів 
із застосуванням метанової ферментації. Вивчено особливості протікання процесів очи-
щення та газогенерації при різних параметрах культивування. Досліджено можливість вико-
ристання сухих препаратів активного мулу для здійснення процесу очищення. Розроблено 
режими проведення метанової ферментації безперервним способом. Запропоновано техно-
логічну схему обробки концентрованих стоків та даний розрахунок споруд очищення.

1418. Виноградов-Салтиков В. О. Теплометрія огороджень енер-
готехнологічного обладнання : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / 
Виноградов-Салтиков Володимир Олександрович ; Український державний 
університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 206 с.

У дисертації теоретично обгрунтовано, розроблено теплометричну апаратуру для 
дослідження огороджень теплоенергетичного обладнання, ізоляційних матеріалів та сип-
ких вологих продуктів. Розв’язано задачі тепломасоперенесення в масивах продукції та у 
вологій ізоляції. Розроблено та впроваджено у наукову практику і учбовий процес уста-
новки з дослідження тепломасообмінних характеристик та теплових втрат. Досліджено 
теплові втрати та коефіцієнти тепловіддачі у довкілля від зовнішніх поверхонь водогрій-
них та парових котлів різних типів.

1419. Денисов М. О. Вдосконалення технології солодових екстрактів 
як біологічно-активних добавок до харчових продуктів : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.07 / Денисов Михайло Олексійович ; Український державний 
університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 205 с.

Дисертація містить результати теоретичних та експериментальних досліджень по 
оптимізації складу та технології приготування сусла у виробництві полісолодових екс-
трактів. Досліджено доцільність використання нової полісолодової основи з ячмінного та 
вівсяного солодів, а також розроблена методика та підібраний енергозберігаючий режим 
затирання солодів та їх суміші.

1420. Заікіна О. О. Розвиток продовольчого комплексу великого міста 
та забезпечення міського населення продуктами харчування (на прикладі м. 
Києва) : дис. ... канд. екон. наук : 08.10.01 / Заікіна Олена Олександрівна ; 
Науково-дослідний інтитут соціально-економічних проблем міста. – Київ, 
1998. – 187 с. 
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

1421. Зайцева Г. М. Властивості та хіміко–аналітичне використання 
кремнеземів з іммобілізованими O–,N–,S–,P–вмісними органічними реа-
гентами : дис. ... канд. хім. наук : 02.00.02 / Зайцева Галина Миколаївна ; 
Інститут сорбції та проблем ендоекології. – Київ, 1998. – 148 с. 

1422. Казаков О. О. Московсько-литовська боротьба за давньоруські 
землі в кінці XV − на початку XVI ст. : дис. ... канд. істор. наук : 07.00.02 / 
Казаков Олександр Олексійович ; Запорізький державний університет. – 
Запоріжжя, 1998. – 241 с.

У дисертації досліджено причини, характер та перебіг московсько-литовської боротьби 
за давньоруські землі на межі XV–XVI ст., визначаються її результати та наслідки для 
держав Східної Європи. Зроблено спробу наукового аналізу подій московсько-литовсь-
ких війн та визначені етапи боротьби між Московською державою і Великим князівством 
Литовським. На основі систематизації фактичного матеріалу були удосконалені генеало-
гічні схеми родів князів. Охарактеризовано політико-правове та конфесійне становище 
слов’янських земель у складі Литовської держави та проаналізовано проблему політич-
ного вибору між Москвою і Вільно. 

1423. Карпутіна М. В. Удосконалення технології біологічно активних 
речовин аверсекту та біовіту шляхом оптимізації складу живильних середо-
вищ : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Карпутіна Маргарита Віталіївна ; 
Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 
175 с.

Дисертація містить результати теоретичних та експериментальних досліджень по 
удосконаленню технології біологічно активних речовин аверсекту та біовіту. Для інтен-
сифікації даних виробництв у складі живильних середовищ Str. avermetilis та Act. 
aureofaciens були використані екстракт і гідролізати топінамбура, які одержували за допо-
могою високоефективних фізичних методів: мікрохвильової енергії, ультразвуку та елек-
трохімічної обробки. Запропоновано двостадійний спосіб внесення вуглеводного компо-
нента у живильне середовище Str. avermetilis.

1424. Ларюшкин Е. П. Разработка экспертно-моделирующей системы 
многофакторного анализа для управления технологическим процессом био-
конверсии : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Ларюшкин Евгений Павлович ; 
Винницкий государственный технический университет. – Винница, 1998. – 
189 с.

Дисертацію присвячено розробці методу багагофакторного аналізу складних хіміко-
технологічних процесів (на прикладі технологічного процесу біоконверсії) на базі 
нечіткої логіки. Метод являє собою взаємозв’язану сукупність математичних моделей, 
алгоритмів та формалізованих методик, що забезпечують можливість використання 
доступної користувачу експертно-лінгвістичної інформації для прогнозування вихідної 
кількості біогазу та дослідження залежності цього показника від впливаючих факторів. 
Метод є основою експертно-моделюючої системи для управління технологічним проце-
сом біоконверсії.

1425. Литвиненко О. А. Дослідження, розробка і забезпечення довговіч-
ності гідродинамічних кавітаційних пристроїв для обробки харчових середо-
вищ : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.09 / Литвиненко Олександр Анатолійович ; 
Український державий університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 197 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Дисертацію присвячено створенню ефективного і надійного обладнання для обробки 
харчових середовищ. Досліджено взаємозв’язок режимів роботи пристроїв з інтенсив-
ністю зношення їх робочих вузлів і визначені оптимальні гідродинамічні умови їх роботи. 
Доведено залежність інтенсивності кавітаційної ерозії від основних характеристик тех-
нологічного процесу і конструктивних особливостей пристроїв. Визначено інтенсивність 
зношення конструкційних матеріалів і захисного покриття для робочих вузлів пристроїв 
в харчових середовищах. Розроблено класифікацію кавітаційних пристроїв для оброб-
лення технологічних середовищ. 

1426. Масліков М. М. Розробка методів дослідження, розрахунку та 
прогнозування процесів тепломасопереносу під час тривалого зберігання 
цукру : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.04 / Масліков Максим Михайлович ; 
Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 
125 с.

У дисертації проаналізовано процес тривалого зберігання цукру. Розроблено методику 
досліджень процесів тепловологого переносу у масиві цукру. Отримано дослідні дані 
про температурні поля у штабелі цукру-піску, динаміку зміни його вологовмісту та якіс-
них показників під час зберігання, зміну температури та відносної вологості повітря у 
неопалюваному складі цукру протягом періоду зберігання. 

1427. Менжуліна Л. Н. Феномен міфічного у структурах філософу-
вання : дис. ... канд. філос. наук : 09.00.01 / Менжуліна Лариса Наумівна ; 
Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 
152 с. 

1428. Миронова Н. Г. Розроблення технології сухих сніданків профілак-
тичного та дієтичного призначення : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Миронова Наталія Геннадіївна ; Український державний університет харчо-
вих технологій. – Київ, 1998. – 266 с.

Дисертацію присвячено питанням розроблення технології сухих сніданків з додаван-
ням пшеничних зародків, спіруліни, порошку топінамбуру. Визначено оптимальний вміст 
цих добавок в різних зернових сумішах та запропоновані раціональні параметри екстру-
дування. Досліджено біохімічні перетворення компонентів сировини в процесі екструзій-
ного оброблення. Визначено вплив кверцетину, вітамінного преміксу та рослин них доба-
вок (солоду вівса та сої, спіруліни, лецитину) на швидкість процесу само окислення сухих 
сніданків при зберіганні.

1429. Нєміріч О. В. Технологія жировміщуючих кондитерських виробів 
підвищеної харчової цінності для лікувально-профілактичного харчування : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.16 / Нєміріч Олександра Володимирівна ; 
Харківська державна академія технології та організації харчування. – Харків, 
1998. – 123 с.

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню та розробці технології жировміщу-
ючих кондитерських виробів з використанням нової біологічно активної добавки – сухого 
харчового концентрату з модифікованої оксидом вуглецю крові забійних тварин. В комп-
лексі з нетрадиційною рослинною сировиною – пластівцями пшеничних зародків, порош-
ками гарбуза та моркви, дозволило спрямовано збагатити вироби гемовим залізом, яке 
легко засвоюється організмом, та комплексом вітамінів-антиоксидантів. Одержано ком-
плекс даних про харчову та біологічну цінність десертів, закономірності процесів пере-
кисного окислення ліпідів і стабільності функціонально-технологічних  характеристик. 
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Здійснено впровадження виробничих партій десертів в раціон харчування дітей з регіону 
з підвищеною іонізуючою радіацією. Клініко-лабораторними дослідженнями обгрунто-
вано лікувально-профілактичну ефективність нових виробів як протианемічного, іму-
ностимулюючого та антиоксидантного чинника.

1430. Овчарук В. О. Оптимізація процесу сушіння екстрактів із вміс-
том пектину : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Овчарук Володимир 
Олексійович ; Український державний університет харчових технологій. – 
Київ, 1998. – 174 с.

Дисертація відображає результати теоретичних і експериментальних досліджень з 
оптимізації процесу розпилювального сушіння пектиновмісних екстрактів з яблучних 
вичавок, що дозволяє отримати якісний пектиновий порошок за новою технологією. 
Встановлено оптимальний режим сушіння екстрактів.

1431. Погорєлов В. В. Розробка технології електромагнітного активу-
вання дріждів бродильних та хлібопекарських виробництв : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.07 / Погорєлов Всєволод Володимирович ; Український 
державний університет харчових  технологій. – Київ, 1998. – 168 с.

Дисертація містить результати досліджень закономірностей взаємодії дріжджових 
клітин з малопотужним надвисокочастотним і ультрафіолетовим випромінюванням. 
Приведено режими активування дріжджів спиртового і хлібопекарського виробництва. 
Досліджено морфологічні і фізіолого-біохімічні зміни в клітинах дріжджів під впливом 
багаторазового опромінення, як окремого, так і комбінованого. Виділено та досліджено 
штам дріжджів S. cerevisiae К–95 з високою бродильною активністю, який впроваджено 
в спиртове виробництво.

1432. Пушанко Н. М. Підвищення ефективності технологічних процесів 
очищення дифузійного соку : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Пушанко 
Наталія Миколаївна ; Український державний університет харчових техно-
логій. – Київ, 1998. – 171 с.

Дисертація містить результати теоретичних та експериментальних досліджень, спря-
мованих на підвищення ефективності технологічних процесів очищення дифузійного 
соку. Запропоновано метод визначення оптимальної величини pH та лужності передде-
фекації та І сатурації. Досліджено вплив температури та тривалості проведення процесу 
основної дефекації на динаміку переходу білкових речовин з переддефекаційного осаду 
залежно від якості сировини. Вивчено ступінь вилучення аніонів кислот, білкових та бар-
вних речовин в умовах І сатурації. Розроблено та випробувано в промислових умовах 
спосіб проведення попередньої дефекації з використанням хлорного вапна та порційних 
добавок дифузійного соку як флокулянта. Запропоновано конструкцію відстійника для 
відділення сатураційних осадів.

1433. Степанець О. І. Динаміка робочих процесів і вдосконалення 
обладнання транспортно–технологічних систем підприємств харчової про-
мисловості : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.09 / Степанець Олег Іванович ; 
Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 
201 с.

Дисертацію присвячено вирішенню питань моделювання та створення обладнання 
транспортно-технологічних систем ліній фасування продукції в скляну тару на підприємс-
твах харчової промисловості. Розроблено методики визначення кінематичних і динаміч-
них параметрів процесів перевантаження масивів пляшок. Запропоновано нові методики
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розрахунку динаміки формування масивів виробів на транспортній системі пастериза-
тора в режимі перехідних процесів. Обгрунтовано методи розрахунку тиску і напружень 
в пляшках при пастеризації та отримані експериментальні дані залежності внутрішнього 
тиску в пляшках від температури при різній заповнюваності пляшок.

1434. Стоянова О. В. Повышение эффективности пневмоимпульсного 
транспорта неньютоновских жидкостей : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Стоянова Ольга Викторовна ; Херсонский государственный технический 
университет. – Херсон, 1998. – 137 с.

У дисертації приводяться дані про особливості транспортування нен’ютонівських 
рідин та запропонована конструкція пневмоімпульсного насоса для підвищення ефек-
тивності транспорту таких рідин на прикладі водних розчинів борошна, крохмалю, соди. 
Отримані реологічні характеристики таких систем. Розроблено методику розрахунку 
пневмоімпульсного насоса. Отримано математичну модель пневмоімпульсного циклу 
насоса, яка дає можливість проаналізувати вплив параметрів пульсації на гідродинамічні 
характеристики нен’ютонівської рідини.

1435. Сущенко Г. А. Автоматизоване управління технологічним комп-
лексом очистки дифузійного соку з урахуванням взаємодії підсистем : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Сущенко Ганна Анатоліївна ; Український 
державний університет харчових технологій. – Київ, 1998. – 168 с.

Дисертацію присвячено питанням розробки методів та способів управління техноло-
гічним комплексом очистки дифузійного соку цукрового виробництва з урахуванням взає-
модії підсистем для суттєвого підвищення ефективності його функціонування. Розроблено 
структуру системи управління на основі підзадач оптимальної стабілізації параметрів, 
оптимізації технологічних режимів підсистем і координації їх роботи. Отримано комп-
лекс квазістатичних математичних моделей необхідної точності придатних для оператив-
ного управління. Розроблено алгоритми оптимальної стабілізації, оптимізації режимів 
підсистем і координації їх роботи на базі ефективних критеріїв оптимізації. Реалізовано 
розроблену систему управління за допомогою розподіленої мікропроцесорної системи 
на основі контролерів та ПЕОМ, об’єднаних в мережі для створення комп’ютерно-інтег-
рованого виробництва.

1436. Тарпев В. П. Совершенствование процесса сушки чернослива с 
применением токов высокой частоты : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Тарпев Василий Петрович ; Украинский государственный университет 
пищевых технологий. – Киев, 1998. – 238 с.

Дисертація відображає результати теоретичних та експериментальних досліджень по 
інтесифікації процесу сушіння чорносливу із застосуванням комбінованого енергопід-
воду – конвекція і СВЧ в умовах ефекту проколювання оболонки. Установлено, що про-
цес сушіння чорносливу при комбінованому енергопідводі – конвекція і СВЧ з проколю-
ванням оболонки інтенсивніше в 1,3 рази в порівнянні з чисто конвективним методом 
сушіння.

1437. Тахистова А. О. Разработка методов интенсификации работы 
эрлифтных аппаратов : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.09 / Тахистова 
Анна Олеговна ; Украинский государственный университет пищевых техно-
логий. – Киев, 1998. – 187 с.

Дисертацію присвячено теоретичному та експериментальному дослідженню гідроди-
наміки ерліфтних апаратів з метою інтенсифікації процесу вирощування різноманітних
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культур харчової, мікробіологічної та фармацевтичної промисловості. Проведено аналіз 
і дослідну перевірку кінетичних залежностей та основних гідродинамічних параметрів 
ерліфтного перемішування робочих середовищ.

1438. Фролова Н. Е. Розробка технології білково-вуглеводного екс-
тракту із солоду гороху : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Фролова 
Наталія Епінетівна ; Український державний університет харчових техноло-
гій. – Київ, 1998. – 179 с.

Дисертація дає можливість вперше з’ясувати сутність процесів структурних і біохіміч-
них перетворень, які зазнають білкові речовини та крохмаль гороху при його пророщу-
ванні, а відтак вибрати такий технологічний режим затирання, при якому зміни біоком-
понентів відбуваються в бажаному напрямі, забезпечуючи підвищення харчової цінності 
готового продукту. Для цього запропоновано поліферментну систему, яка передбачає 
послідовне внесення в затор із солоду гороху мікробних ферментних препаратів. За мате-
матичною моделлю ферментативного гідролізу оптимізовані режими затирання солоду 
гороху з поліферментною системою, які відпрацьовані в промислових умовах.

1439. Хіврич Б. І. Розробка технології солоду гороху : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.07 / Хіврич Борис Іванович ; Український державний універси-
тет харчових технологій. – Київ, 1998. – 199 с.

Дисертацію присвячено питанням розробки технології солоду гороху з метою широ-
кого використання його в харчуванні людей. Розроблено нову ефективну технологію 
солоду гороху і продуктів харчування широкого вжитку на його основі, яка дає мож-
ливість покращити органолептичні показники та підвищити харчову і фізіологічну цін-
ність продуктів за рахунок зменшення в зерні гороху антихарчових речовин, збільшення 
вмісту вітамінів, моно- і дицукрів, амінного азоту та інших біологічно-активних речо-
вин. Запропоновано практичні напрями використання солоду гороху в виробництві про-
дуктів харчування, в тому числі і для дитячого харчування, ефективність яких обгрунто-
вана теоретично і підтверджена практично на основі комплексних медико-біологічних 
досліджень.

1440. Чарний Д. В. Вдосконалення способів водо- і енергозбереження 
в розгалужених зрошувально-обводнюючих системах : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.20.05 / Чарний Дмитро Володимирович ; Інститут гідротехніки і 
меліорації. – Київ, 1998.

Дисертацію присвячено питанням раціонального використання води та електроенергії 
в системах водного господарства. Уточнено методику визначення розрахункових витрат 
води на тваринницьких фермах, яка враховує процедурні операції по утриманню тварин. 
Розроблено нові технологічні схеми і конструкції водозабірно-очисних споруд з піно-
полістирольним фільтрувальним завантаженням. Встановлено їх оптимальні конструк-
тивні та технологічні параметри. Розроблено методики розрахунку витрат води за пар-
ціальною схемою в трубах великого діаметру розгалужених водорозподільчих систем. 
Запропоновано оптимальні графіки роботи насосів та методика їх підбору для економії 
витрат електроенергії.

1441. Чінчікєєв В.  Й.  Економічний  механізм  регулювання  фінансово-про-
мислової інтеграції : дис. ... канд. екон. наук : 08.02.03 / Чінчікєєв Володимир 
Йосипович ; Науково-дослідний економічний інститут. – Київ, 1998.

У дисертації досліджено інституціональні процеси в економіці України в перехідний 
період до ринкової моделі економіки. Розроблено концептуальні положення та механізм 
державного регулювання управління фінансово-промисловою інтеграцією.
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1442. Шутюк В. В. Дослідження тепломасообмінних процесів отримання 
розчинного порошку з топінамбура : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Шутюк Віталій Володимирович ; Український державний університет хар-
чових технологій. – Київ, 1998. – 151 с.

Дисертація містить теоретичні та експерементальні дослідження тепломасообміну під 
час сушіння екстракту топінамбура у розпилювальній сушарці, утворення канцерогенних 
речовин у теплових процесах виробництва продуктів з нього, а також основні теплофі-
зичні характеристики екстракту і концентрату екстракту топінамбура.

1443. Ющенко Н. М. Розробка технології виробництва кисломолочного 
напою продовженого терміну зберігання : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / 
Ющенко Наталія Михайлівна ; Український державний університет харчо-
вих технологій. – Київ, 1998. – 220 с.

Дисертація містить наукове обгрунтування та розробку технології виробництва нового 
кисломолочного напою для дитячого харчування з вмістом живої мікрофлори продовже-
ного терміну зберігання лікувально-профілактичного призначення. Продукт має гаран-
тійний термін зберігання п’ять діб. Встановлено стабілізуючий ефект пектинових речо-
вин на компоненти молочної основи та мікробіологічні процеси, що протікають при 
зберіганні продукту.

1444. Якимчук М. В. Розробка способів реалізації заданого закону руху 
упаковок з харчовими продуктами виконавчими механізмами з пневмо-
приводом в пакувальному обладнанні : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.09 / 
Якимчук Микола Володимирович ; Український державний університет хар-
чових технологій. – Київ, 1998. – 177 с.

Дисертація містить теоретичні дослідження в області створення високоефективних 
виконавчих механізмів пакувального обладнання та результати проведених експериме-
тальних досліджень. Розроблено нові та вдосконалено існуючі методики визначення 
раціональних параметрів виконавчих механізмів з пневмоприводом, що забезпечують 
реалізацію заданого закону руху упаковок з харчовими продуктами в пакувальному 
обладнанні. Створено принципово нову схему керування пневмоприводами із зворотним 
зв’язком.
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ступеня доктора наук
1445. Гуць, В. С. Прикладная реология и интенсификация про-

цессов пищевых производств : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / Гуць 
Виктор Степанович ; Украинский государственный университет пищевых 
технологий. – Киев, 1999. – 460 с.

У дисертації розроблено нові методи та прилади дослідження реологічних власти-
востей рідких і твердоподібних дисперсних систем. Запроповано реологічний систем-
ний підхід до побудови математичних моделей процесів харчових виробництв. Виведено 
диференціальні рівняння, що описують процес деформування рідких та твердоподібних 
дисперсних систем. Виконано аналітичні дослідження математичних моделей механіч-
них, гідромеханічних і спеціальних процесів харчових технологій. Запроповано нові спо-
соби та обладнання для розділення неоднорідних дисперсних систем харчових продуктів 
та механічного оброблення м’яса.

1446. Король, А. М. Резонансне тунелювання за участю глибоких цент-
рів в напівпровідникових структурах та пов’язані з ним ефекти : дис. ... д-ра 
фіз.-мат.  наук : 01.04.10 / Король Анатолій Миколайович ; Київський універ-
ситет ім. Т. Г. Шевченка, 1999. – 284 с. 

У дисертації розраховуються та аналізуються енергетичні спектри двобар’єрної 
тунельно-резонансної структури, асиметричних подвійних квантових ям, надграток з 
макродефектами за умови, що в потенціальних бар’єрах вказаних структур знаходяться 
глибокі центри. Показано, що глибокі домішки кардинальним чином змінюють тунельні 
спектри невпорядкованих надграток різних типів. Пропонуються нові версії квазіперіо-
дичних надграток Фібоначчі. Продемонстровано сильний вплив розсіювачів на енерге-
тичні спектри мезокристалів, транспортні властивості L-подібних квантових хвильо-
водів, тунельні спектри альтернованих надграток різних типів. 

1447. Пешук, Л. В. Методи селекційно-генетичного удосконалення чер-
воної степової породи при чистопородному розведенні та схрещуванні : 
дис. … д-ра с.-г. наук : 06.02.01 / Пешук Людмила Василівна ; Інститут роз-
ведення і генетики тварин. – Київ, 1999. – 407 с.

У дисертації розглянуто та вирішено основні питання селекції червоної худоби, визна-
чені перспективні напрямки її удосконалення. Запропоновано оптимальні варіанти вико-
ристання поліпшуючих порід в удосконаленні червоної степової худоби та на їх основі 
створення нової червоної молочної породи, з продуктивністю 5.0–6.0 тис. кг молока за лак-
тацію якій притаманна жирномолочність англерської, технологічність – червоної датської 
та голштинської, резистентність і міцна конституція червоної степової худоби, здатної до 
тривалого господарського використання. Дано об’єктивну оцінку доцільності, масштабів і 
методів разведення жирномолочного типу червоної молочної худоби на півдні України.

1448. Пирог, Т. П. Принципи регуляції складу і фізико-хімічних власти-
востей екзополісахаридів, синтезованих Acinetobacter sp. : дис. ... д-ра біол. 
наук : 03.00.20 / Пирог Тетяна Павлівна ; Інститут мікробіології і вірусології 
ім. Д. К. Заболотного. – Київ, 1999. – 450 с. 

Дисертацію присвячено дослідженню регуляції синтезу мікробних екзополісаха-
ридів (ЕПС) та розробці наукових основ одержання ЕПС зі стабільними заданими 
властивостями. 
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У дисертації на основі підходів до регуляції складу, фізико-хімічних властивостей та 
інтенсифікації синтезу комплексного полісахаридного препарату етаполану (продуцент 
Acinetobacter sp.) визначена наукова стратегія розробки технології біосинтезу мікробних 
ЕПС сталого складу з очікуваними властивостями. Встановлено залежність реологічних 
властивостей етаполану від співвідношення в його складі ацильованого і неацильованого 
компонентів, а також від вмісту жирних кислот в ацильованому полісахариді. Розроблено 
технологію одержання етаполану. Встановлено можливість регуляції реологічних влас-
тивостей етаполану за рахунок підвищення ефективності його захисних функцій по від-
ношенню до клітин продуцента. Розроблено наукові основи створення керованих мікроб-
них асоціацій – продуцентів етаполану з стабільними властивостями.

1449. Руденко, В. М. Утворення забарвлених речовин у цукровому 
виробництві та розробка методів його інгібування : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.05 / Руденко Віра Миколаївна ; Український державний університет 
харчових технологій. – Київ, 1999. – 313 с.

У дисертації розглянуто питання встановлення закономірностей перебігу реакції 
побуріння, яка призводить до утворення забарвлених речовин в технологічних умовах 
цукрового виробництва. Визначено послідовність перетворень на ранніх стадіях реак-
ції розкладу D-глюкози. Доведено здатність аміновмісних сполук реагувати із сформо-
ваними забарвленими речовинами (продуктами лужного розкладу редукуючих сахарів, 
карамелями), що показало помилковість сучасної концепції класифікації забарвлених 
речовин цукрового виробництва щодо утворення групи безазотних забарвлених речо-
вин. Визначено характер впливу окисників на проміжні сполуки та забарвлені речовини. 
Встановлено сильний окиснювальний ефект суміші хлорного вапна та повітря, як інгібі-
тору реакції побуріння. Розроблено ефективні способи інгібування процесу утворення 
забарвлених речовин та зниження забарвлення напівпродуктів цукрового виробництва.

1450. Савельєва, М. Ю. Постмодерністська парадигма свідомості: 
мета-теоретичний аспект : дис. ... д-ра філос. наук : 09.00.05 / Савельєва 
Марина Юріївна ; Київський університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 
396 с.

1451. Сімахіна, Г. О. Розроблення та вдосконалення технологій цукрис-
тих речовин та цукромістких харчових добавок : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.05 / Сімахіна Галина Олександрівна ; Український державний універ-
ситет харчових технологій. – Київ, 1999. – 431 с.

У дисертації представлено результати теоретичних і експериментальних досліджень підви-
щення ефективності цукробурякового виробництва шляхом вдосконалення наявної техно-
логії очищення дифузійного соку, розроблення апарата попередньої дефекації. Формування 
нового напряму у промисловості – отримання з цукрових буряків та іншої вуглеводоміст-
кої сировини сублімованих харчових добавок оздоровчого та профілактично го призначення. 
Обгрунтовано доцільність використання на дефекосатурації механоактивованих природних 
карбонатів, в тому числі дрібнофракційних відходів вапняку. Встановлено оптимальні зна-
чення параметрів механоактивації матеріалів, визначено спосіб їх використання. Для корегу-
вання структури харчування населення України та зменшення споживання рафінованої їжі, 
створено нову низькотемпературну технологію перероблення цукрових буряків на цукроміс-
ткі продукти та харчові добавки підвищеної біологічної дії.

1452. Сухенко, Ю. Г. Науково-прикладні основи підвищення довговіч-
ності деталей обладнання харчових і переробних галузей АПК : дис. ... д-ра 
техн. наук : 05.05.09 / Сухенко Юрій Григорович ; Український державний 
університет харчових технологій. – Київ, 1999. – 478 с.
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Дисертацію присвячено розробці та впровадженню комплексу науково-обгрунтованих 
триботехнічних, технологічних і конструктивних рішень з урахуванням природи робо-
чих середовищ, що забезпечують створення технологічного обладнання з підвищенним 
ресурсом для використання в різних галузях харчових виробництв. В роботі розроблено 
новий концептуальний підхід вирішення проблеми надійності та довговічності машин і 
апаратів харчових і переробних галузей АПК, що базується на математичному моделю-
ванні трибоконтактної взаємодії та термодинамічному моделюванні корозійно-механіч-
ного зношування матеріалів в технологічних середовищах з урахуванням критеріїв 
корозії і зносу. На основі одержаних математичних моделей експериментально обгрунто-
вані прогресивні технологічні процеси нанесення захисних покриттів.

1453. Українець, А. І. Розроблення технологій та апаратури для подов-
ження терміну зберігання харчових продуктів : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.12 / Українець Анатолій Іванович ; Український державний універси-
тет харчових технологій. – Київ, 1999. – 373 с.

Дисертацію присвячено розробленню технологій та апаратури для подовження тер-
міну зберігання харчових продуктів з дослідженням можливих механізмів впливу на клі-
тини мікроорганізмів. Досліджено більшість електрофізичних методів оброблення хар-
чових продуктів: ультразвукове та ультрафіолетове опромінення; електричне низько- та 
високовольтне оброблення постійним та змінним струмом; магнітно-імпульсне поле 
великих потужностей; електроіскровий метод. Вперше запропоновано крітеріальне рів-
няння, яке доз воляє оцінити значення коефіцієнта масоперенесення мікроорганізмів в 
потоці. Запропонована математична модель процесу магнітно-імпульсного оброблення.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1454. Бовкун, Н. П. Розробка способів одержання та використання 
сапоніну цукрового буряку : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Бовкун 
Наталія Петрівна ; Український державний університет харчових техноло-
гій. – Київ, 1999. – 140 с.

Дисертацію присвячено питанням розробки способів вилучення біологічно активної 
речовини – бурякового сапоніну – з відходів цукробурякового виробництва. Виконано 
комплексне дослідження розподілу сапоніну в буряковому коренеплоді та на технологіч-
ному верстаті цукробурякового виробництва як основу для вибору раціональних сировин-
них джерел вилучення сапоніну. Проведено вивчення просторової будови та електрон-
ної структури молекули сапоніну цукрового буряка. Розроблено та науково обгрунтовано 
способи вилучення сапоніну та сапогеніну (олеанолової кислоти) з відходів цукробуря-
кового виробництва за допомогою методів електродіалізу та іонообміну.

1455. Глухов, Г. Н. Повышение эффективности аппаратов с фонтаниру-
ющим слоем зернового пищевого сырья : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / 
Глухов Геннадий Николаевич ; Херсонский государственный технический 
университет. – Херсон, 1999. – 143 с.

У дисертації наведено результати досліджень гідродинаміки та теплообміну в апаратах 
фонтануючого шару пшона, пшениці, гороху. Отримано рівняння для розрахунку макси-
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мальних значень коефіцієнтів теплообміну стосовно до апаратів періодичної та безпе-
рервної дії в непроточних одноструминних та проточних багатоструминних шарах цих 
матеріалів. Виявлення гідродинамічних та теплообмінних особливостей таких апаратів 
дозволило розробити рекомендації по раціональним напрямкам їхнього використання.

1456. Голінко, І. М. Комп’ютерна система керування процесом випалю-
вання цегли в тунельній печі : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.07 / Голінко 
Ігор Михайлович ; Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут». – Київ, 1999. – 184 с.

Дисертацію присвячено розробці комп’ютерної системи керування процесом випалю-
вання цегли в тунельній печі. На основі аналізу діючих систем керування температурним 
режимом тунельних печей встановлено, що в даний момент системи керування не вра-
ховують температурний стан керамічних виробів при формуванні температури газового 
простору тунельної печі через неможливість їх вимірювання. Розроблено алгоритмічне 
забезпечення для контуру керування температурним режимом підзони випалювання, яке 
дозволяє розрахувати температурний стан виробів та враховувати параметри виробів 
при формуванні температурного режиму підзони випалювання. Проведено дослідження 
розробленої системи керування, які підтвердили її працездатність та ефективність.

1457. Грегірчак, Н. М. Розробка та впровадження способу одержання 
нейстонних біопрепаратів за допомогою флотації : дис. ... канд. техн. наук : 
03.00.20 / Грегірчак Наталія Миколаївна ; Український державний універси-
тет харчових технологій. – Київ, 1999. – 154 с.

Дисертацію присвячено питанням розробки способу одержання і застосування біотех-
нології нейстонних біопрепаратів. Основою таких біопрепаратів є клітини з підвищеною 
гідрофобністю поверхні. Ця властивість дозволяє клітинам концентруватися в поверхне-
вому шарі води та інтенсифікувати її очищення. Розроблено новий флотаційний метод 
селекції клітин бактерій з підвищеними гідрофобними властивостями. Флотація дозво-
ляє відбирати фракції клітин, які відрізняються за своїми морфологічними та біохіміч-
ними властивостями. Запропоновано використання нейстонного препарату на основі 
Bacillus spp. з широким спектром антимікробної активності для обеззараження поверхе-
вого шару води. Застосування  біопрепарату в природних умовах показало значне збіль-
шення біоочищення води від забруднення нафтопродуктами.  

1458. Данилова, К. О. Розробка каталітичного способу очистки діоксиду 
вуглецю при його утилізації з газів спиртового бродіння : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.07 / Данилова Катерина Олегівна ; Український науково-дослідний 
інститут спирту і біотехнології продовольчих продуктів. – Київ, 1999. – 166 с.

У дисертації разроблено технологію очистки діоксиду вуглецю, що утилізується з газів 
спиртового бродіння від супутніх органічних домішок, яка базується на застосуванні 
способу каталітичного окислення. Приведено оптимальні параметри каталітичного окис-
лення органічних продуктів бродіння (спиртів, ефірів, альдегідів, органічних кислот) на 
паладій–марганцевому каталізаторі ПМК-0,24Д. Досліджений якісний і кількісний склад 
органічних і неорганічних домішок газоподібного діоксиду вуглецю і конденсатів, що 
утворюються по ступеням стиснення СО2. За результатами роботи створена промислова 
установка каталітичної очистки діоксиду вуглецю від супутніх продуктів бродіння.

1459. Клен, І. В. Метод p-аналітичних функцій в крайових задачах для 
еліптичних систем диференціальних рівнянь : дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 
01.01.02 / Клен Ірина Вікторівна ; Київський університет ім. Т. Г. Шевченка. – 
Київ, 1999. – 129 с.
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Роботи на здобуття наукового ступеня кандидата наук

Дисертацію присвячено розробці нових ефективних методів розв’язання крайових 
задач для одного класу еліптичних систем диференціальних рівнянь з частинними похід-
ними на основі методу р-аналітичних функцій (р=хk, k=const>0). 

Вперше одержано інтегральні зображення р-аналітичних функцій (р=хk, k=const>0) 
через граничні значення аналітичних функцій для деяких скінченних та нескінченних 
областей. На основі цих інтегральних зображень розроблено нову ефективну методику 
розв’язання крайових задач р-аналітичних функцій (р=хk, k=const>0) для областей: пів-
круг, права півплощина з викинутим півкругом, права півплощина з розрізом. Для всіх 
трьох областей розглянуто різні типи крайових умов.

1460. Кизюн, Г. О. Розробка та впровадження технології обезводнення 
спирту етилового : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Кизюн Григорій 
Олександрович ; Український науково-дослідний інститут спирту і біотех-
нології продовольчих продуктів. – Київ, 1999. – 202 с.

У дисертації предсталено результати досліджень по вивченню закономірностей про-
цесу обезводнення спирту етилового азеотропною ректифікацією. Розроблено та впро-
ваджено у промисловості дослідно-промислові установки для виробництва спирту ети-
лового абсолютованого, які гарантують виробництво високоякісних продуктів.

1461. Левицька, Н. М. Студентство України наприкінці ХІХ – поч. 
ХХ ст. : дис. … канд. істор. наук : 07.00.01 / Левицька Надія Миколаївна ; 
Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. 

1462. Мосіюк, І. П. Соціально-економічні аспекти зайнятості робочої сили 
в аграрному секторі економіки : дис. … канд. екон. наук : 08.09.01 / Мосіюк 
Ігор Пилипович ; Інститут аграрної економіки. – Київ, 1999. – 165 с.

У дисертації досліджено теоретичні основи, фактори та умови формування зайня-
тості робочої сили в аграрному секторі економіки. Виявлено причини недостатньо ефек-
тивного використання трудових ресурсів у сільському господарстві західного регіону 
України. Розглянуто рівні попиту та пропозиції робочої сили, стану ринку праці та зай-
нятості сільського населення, опрацьовано її прогноз до 2010 р. Висвітлено теоретичні 
основи та обгрунтована необхідність державного регулювання цього процесу.

1463. Нікончук, О. А. Наукове обгрунтування і розробка технології 
підвищення біологічної цінності хліба : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / 
Нікончук Олена Анатоліївна ; Український державний університет харчових 
технологій. – Київ, 1999. – 223 с.

Дисертацію присвячено питанню розроблення технології підвищення біологічної цін-
ності хліба з додаванням L-лізину монохлоргідрату та вітамінного преміксу. Визначено 
оптимальний вміст цих добавок у хлібі. Вивчено вплив добавок на біохімічні та мік-
робіологічні процеси при виготовленні тіста, на його структурно-механічні властивості, 
на вміст ароматич них речовин, подовження термінів зберігання. Досліджено вплив тех-
нологічних факторів на збереженість L-лізину та вітамінів в преміксі в процесі випічки. 
Встановлено ступінь забезпечення добової норми вживання лізину та вітамінів внаслідок 
збагачення хліба цими добавками.

1464. Олейник, Н. В. Усовершенствование основных процессов про-
изводства пшеничных сухарей, сформированных экструзией : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Олейник Наталия Викторовна ; Украинский государс-
твенный университет пищевых технологий. – Киев, 1999. – 148 с.
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Дисертацію присвячено питанням розроблення нового способу виробництва сухарних 
шпал з використанням метода екструзії при формуванні та розпушенні тістових загото-
вок, та вивчення кінетики теплових процесів, що відбуваються під час випікання сухарної 
шпали і сушіння сухарів у конвективних установках. Досліджено вплив швидкості руху і 
температури середовища пекарної камери на тривалість випікання сухарної шпали.

1465. Попова, В. М. Дослідження фізичних методів підготовки сировини 
та розробка технологій високоякісних алкогольних напоїв. В 2 кн. : дис. ... 
канд. техн. наук : 05.18.07 / Попова Валентина Миколаївна ; Український 
державний університет харчових технологій. – Київ, 1999. – 298 с.

Дисертацію присвячено теоретичним і експериментальним дослідженням факторів, 
які впливають на процес екстрагування та встановлення оптимальних умов виділення 
ефірної олії із подрібненої рослинної сировини. Досліджено вплив магнітної обробки 
на якість горілчаних виробів. Проведено оптимізацію процесу екстрагування. Підібрано 
фізичні методи обробки рослинної сировини для прискорення екстракції екстрактивних 
речовин. Отримано ароматний спирт з заданими параметрами з трави полину лимон-
ного та досліджено його фізико-хімічні властивості. На основі ароматного спирту з трави 
полину лимонного розроблено ряд рецептур лікеро-горілчаних виробів. 

1466. Рєзнік, В. Г. Удосконалення методів розрахунку і обладнання лінiй 
розливу : дис. ... канд. техн. наук : 05.05.09 / Рєзнік В’ячеслав Григорович ; 
Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1999. – 
200 с.

Дисертація містить теоретичні дослідження в області створення транспортного і 
спеціального обладнання ліній розливу та результати експериментальних досліджень. 
Розроблено математичні моделі процесів утворення заторів та динаміки пристроїв 
для механізації розвантаження транспортної тари і розформування пакет-піддонів. 
Запропоновано методики оптимального вибору параметрів та конструювання пристроїв.

1467. Романова, З. М. Розробка технології високодисперсних порош-
ків з рослинної сировини для безалкогольних та лікеро-горілчаних напоїв. 
В 2 т. : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Романова Зоряна Миколаївна ; 
Український державний університет харчових технологій. – Київ, 1999. – 
515 с.

Дисертацію присвячено експериментальним та теоретичним дослідженням факторів, 
які впливають на процес отримання високодисперсних порошків з рослинної сировини. 
Для диспергування плодоовочевої сировини використовували універсальний подрібню-
вач – аеродинамічний (АД) млин УПРС-012. Експериментально визначені оптимальні 
умови диспергування плодів та овочів з максимальним збереженням біологічно актив-
них речовин рослинної сировини. Отримано високодисперсні порошки відповідають 
вимогам до порошків, що використовують для приготування дієтичних продуктів та про-
дуктів дитячого харчування. Отримано рецептури на безалкогольний газований напій 
«Горобиновий», слабоалкогольний напій «Вітамінний» та бальзаму «Вітамінний».

1468. Солов’янчик, І. В. Удосконалення технології фруктозного 
сиропу : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Солов’янчик Ігор Васильович ; 
Український державний університет харчових  технологій. – Київ, 1999. – 
162 с.

Дисертацію присв’ячено питанням удосконалення технології фруктозного сиропу в 
напрямку суттєвої економії матеріальних та енергетичних ресурсів. На основі методів
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математичного моделювання та оптимізації процесів розроблено науково обгрунтовані 
способи удосконалення кальційфруктозатної технології фруктозного сиропу: мініміза-
ція витрат вапна на осадження фруктозату кальцію, попереднє концентрування фрук-
тозного розчину до випарювання шляхом його рециркуляції на розведення фруктозату 
кальцію, застосування на очищення ефективних дешевих природних сорбентів та мінімі-
зація втрат фруктози від термічного розкладу шляхом використання низькотемператур-
ного випарного апарату.

1469. Усатенко, Н. Ф. Исследование конвективного подвода тепла 
к колбасным изделиям и создание рациональной конструкции термоаг-
регата : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Усатенко Нина Федоровна ; 
Технологический институт молока и мяса. – Киев, 1999. – 165 с.

Дисертацію присвячено проблемі підвищення ефективності процесів конвективного 
теплообміну, які здійснюються в термоагрегатах під час виробництва ковбасних виробів. 
Вивчено вплив конструктивних особливостей робочих органів термоагрегату на якість 
і аеродинаміку робочого середовища у його об’ємі. Встановлено, що для ефективного 
процесу термообробки характерні рівнозначність та симетричність підведення теп-
лоти до ковбасних виробів. В умовах рециркуляції ці показники здійснюються розподі-
лом потоків робочого середовища, яке надходить до об’єму термокамери, на основні та 
супутні. З використанням отриманих залежностей створено раціональні конструкції тер-
моагрегатів різної місткості та функціональних можливостей, за допомогою яких здій-
снюються ефективні процеси підведення теплоти до ковбасних виробів, які забезпечу-
ють якість продукту, екологічну безпеку довкілля, економію енергоресурсів та зниження 
трудозатрат.

1470. Федулова, В. В. Джерела та особливості формування філософсько-
історичної думки в Україні в середині XIX ст. (філософія теїзму) : дис. ... 
канд. філос. наук : 09.00.03 / Федулова Вікторія Валентинівна ; Київський 
університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 1999. – 208 с.

Дисертацію присвячено питанням дослідження філософсько-історичних поглядів 
теїстів як власне світоглядного явища, яке існувало в контексті соціокультурного простору 
України в XIX ст. Віднайдено джерела формування історіософських поглядів представ-
ників цього напрямку філософії, якими є гегелівська філософія історії та православно-
теологічна філософія. Розглянуто особливості цих поглядів, які мали характеризувати 
своєрідність філософсько-історичної думки українських мислителів та введення її над-
бань до загальної скарбниці європейської філософської науки.

1471. Цимбал, А. С. Удосконалення способів підготовки бурякової сиро-
вини до процесу екстрагування цукру : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / 
Цимбал Анатолій Сергійович ; Український державний університет харчо-
вих технологій. – Київ, 1999. – 114 с.

Дисертацію присвячено вивченню фізико-хімічних властивостей бурякової тканини 
в процесі теплової та електричної обробки. Встановлено на мікро- і макро рівнях зміну 
фізичного стану бурякової тканини при температурі вище 40 °С. Розроблено математичну 
модель процесу електрообробки сокостружкової суміші та оптимізовано параметри про-
цесу електрообробки. Удосконалено, випробувано і впроваджено ефективні способи та 
апарати для стабілізації теплового режиму в ошпарювачах КДА та попередньої електро-
обробки сокостружкової суміші перед колонним екстрактором.
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1472. Карпов О. В. Молекулярні комплекси одноланцюгової РНК з інтер-

поляторами - індуктори інтерферону І типу : дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.06 / 
Карпов Олександр Вікторович ; Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії. – 
Київ, 2000. – 271 с.

Дисертацію присвячено питанням індукції інтерферонів I типу. Розроблено новий 
напрямок штучної стимуляції інтерфероногенезу, який грунтується на концепції направ-
леного конструювання сполук – інтерфероногенів на основі молекулярних комплексів 
одноланцюгової РНК із синтетичними лігандами. Встановлено, що відповідно до ряду 
структурних умов, деяким інтеркаляторам притаманна здатність за умов взаємодії з 
молекулами одноланцюгової РНК утворювати в складі останніх стабільні дволанцюгові 
ділянки; а також вивчено фізико-хімічні параметри даного процесу.

1473. Мирончук В. Г. Розроблення способів та удосконалення апаратів 
для промислової кристалізації цукристих речовин : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.12 / Мирончук Валерій Григорович ; Український державний універ-
ситет харчових технологій. – Київ, 2000. – 472 с.

Дисертацію присвячено розробленню способів та удосконаленню апаратів промисло-
вої кристалізації цукристих речовин на основі доповнення теоретичних уявлень та прове-
дення комплексних експериментальних досліджень процесів в апаратах та технологічних 
схемах кристалізації. Вперше розкрито причину асиметричного механізму рекристаліза-
ції під впливом парової фази на процес кристалізації цукру. Розроблено нові способи 
інтенсифікації кристалізації фруктози на основі використання добавки суміші гліцерину 
і АМГСК-100 до кристалізуючого утфелю та з використанням у якості затравки дрібної 
фракції кристалів фруктози. Запропоновано технологічний режим кристалізації цукро-
вого утфелю останнього продукту, що виключає його розбавлення в перемішувачах-крис-
талізаторах. Науково обгрунтовано використання рециркуляції продуктів в технологічних 
схемах кристалізації цукру. Розроблено універсальну модель багатоступеневої промисло-
вої кристалізації цукру та її програмне забезпечення для аналізу, прогнозування і оптимі-
зації роботи продуктового відділення цукрового заводу. Отримано математичні рівняння 
взаємозв’язку кристалізації, теплообміну, рециркуляції і конструкції апарату. 

1474. Сологуб О. П. Теоретико-методологічні основи продуктивності 
економіки України : регіональні аспекти : дис. ... д-ра екон. наук : 08.10.00 / 
Сологуб Олена Петрівна ; Рада по вивченню продуктивних сил України. – 
Київ, 2000. – 546 с.

У дисертації розкрито теоретичний зміст категорії ринкової економіки – продуктив-
ність, сутність, методологію визначення, систему показників обчислення на макроеко-
номічному та регіональному рівнях. Визначено фактори та обгрунтовано їх класифі-
кацію. Продуктивність економіки України розглянуто у зв’язку з загальносистемними 
змінами, соціально-економічним реформуванням. Дослідження продуктивності еконо-
міки базується на теорії рівняння факторів, їх граничної продуктивності та носіїв доходо-
утворюючої функції. Проаналізовано формування і використання ресурсного потенціалу 
України та її регіонів (демотрудового, капіталу, природно-ресурсного тощо). Вперше 
висвітлено динаміку продуктивності перехідної економіки України і регіонів (праці, капі-
талу, природно-ресурсного потенціалу тощо). Аналіз продуктивності факторів-ресурсів 
виконано у взаємозв’язку з використанням робочих місць.
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1475. Тюрменко І. І. Проблеми української державності в діяльності 
та науковій спадщині Івана Огієнка : дис. ... д-ра істор. наук : 07.00.01 /
Тюрменко Ірина Іванівна ; Київський університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 
2000. – 447 с.

У дисертації розглянуто внесок І. Огієнка у становлення української державності. 
Досліджено умови формування державницького світогляду І. Огієнка, його роль та місце 
в Українській революції 1917–1920 pp., національно-культурному та релігійному житті 
української еміграції. Висвітлено світоглядні засади наукових поглядів І. Огієнка з про-
блем української державності та методологія його досліджень. Проаналізовано погляди 
вченого з питань української культури як чинника державотворення. Розглянуто сутність, 
характерні риси, тенденції, основні етапи розвитку та джерела формування національ-
ної культури, підкреслено роль української еліти у процесі державотворення. Зроблено 
висновок щодо можливості використання основ рідномовної політики, розробленої 
І. Огієнком, у практиці державного регулювання національних відносин на сучасному 
етапі.

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1476. Акіліна О. В. Формування господарського механізму підприємств 
харчової промисловості в умовах переходу до ринкової економіки : дис. ...  
канд. екон. наук : 08.06.01 / Акіліна Олена Володимирівна ; Український 
державний університет харчових технологій. – Київ, 2000. – 220 с.

У дисертації наведено результати дослідження теоретичних основ формування сучас-
ного господарського механізму підприємств та методологічних підходів до формування 
господарського механізму з позицій його складових, а також практичні рекомендації 
щодо удосконалення існуючого господарського механізму підприємств харчової про-
мисловості. Розроблено сучасну модель фінансового забезпечення господарської діяль-
ності, яка враховує використання самозабезпечення, в тому числі самокредитування 
шляхом залучення коштів працівників підприємства (через емісію акцій або інвестицій-
ний внесок) поряд з іншими формами фінансового забезпечення. Обгрунтовано концеп-
цію впливу податкового регулювання на ефективність функціонування господарського 
механізму підприємств харчової промисловості, яка передбачає введення мораторію на 
внесення змін до податкової системи для стабілізації умов господарювання, введення у 
вітчизняну податкову систему податку з продажу замість податку на додану вартість на 
продукцію АПК. 

1477. Басюк Т. П. Інвестиційна привабливість торговельного підприємс-
тва як об’єкта купівлі-продажу : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 / Басюк 
Тетяна Петрівна ; Київський державний торговельно-економічний універси-
тет. – Київ, 2000. – 203 с.

У дисертації розроблено методичний підхід до оцінки інвестиційної привабливості тор-
говельних підприємств. Виявлено перелік факторів, що обумовлюють інвестиційну при-
вабливість торговельних підприємств. Запропоновано систему показників, за допомогою 
яких кількісно досліджено вплив факторів на інвестиційну привабливість. Розроблено
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базову модель оцінки інвестиційної привабливості торговельних підприємств як ціліс-
них майнових комплексів, на підставі визначення об’єднаного інтегрального показника 
з урахуванням кількісної оцінки впливу факторів. Визначено напрями удосконалення 
інформаційного забезпечення механізму обгрунтування інвестиційних рішень щодо 
купівлі торговельного підприємства. Подано формалізовану методику оцінки ефектив-
ності інвестиційних рішень. Удосконалено систему моніторингу реалізації інвестицій-
них рішень на базі удосконалених інформативних та аналітичних показників.

1478. Білько М. В. Розробка технологічних прийомів формування сорто-
вого аромату при виробництві столових виноматеріалів : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.07 / Білько Марина Володимирівна ; Інститут винограду і вина 
«Магарач». – Ялта, 2000. – 121 с.

У дисертації проведено теоретичні і практичні дослідження якісного складу та кіль-
кісного вмісту ароматутворюючих сполук, які приймають участь в утворенні сортового 
аромату столових виноматеріалів, виготовлених з сортів винограду Аліготе, Ркацителі, 
Рислінга рейнського і Каберне-Совіньон. Виявлено діапазони варіювання їх концентра-
цій і співвідношень при виробництві столових виноматеріалів. Створено математичні 
моделі сортового аромату столових виноматеріалів, які характеризують взаємозв’язок 
між числами аромату і кількісним вмістом ароматутвоюючих сполук. Виявлено техно-
логічні прийоми виробництва столових виноматеріалів, які сприяють їх отриманню з 
характерним сортовим ароматом. Встановлено режими використання ферментного пре-
парату Новоферм 12 при виробництві столових виноматеріалів. Науково обгрунтовано 
вибір технологічної схеми виробництва столових сортових виноматеріалів, який перед-
бачає визначення масової концентрації терпенових спиртів в винограді в період його тех-
нічної зрілості.

1479. Блаженко С. І. Підвищення ефективності процесу сокодобування 
в цукровому виробництві на основі апаратів секційного типу : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Блаженко Сергій Іванович ; Український державний 
університет харчових технологій. – Київ, 2000. – 205 с.

Дисертацію присвячено питанню інтенсифікації процесів сокодобування в цукровому 
виробництві на основі застосування апаратів секційного типу. На базі теоретичних та 
експериментальних робіт визначено переваги процесу тепло-масообміну з комбінованою 
взаємодією фаз під час теплової обробки бурякової стружки, процесні та технологічні 
характеристики апаратів секційного типу, якісні показники отримуваних напівпродук-
тів. У результаті проведених робіт розроблено ротаційний підігрівник бурякової стружки 
секційного типу. Здійснено промислове випробування технологічної схеми екстракцій-
ної установки та конструкції ротаційного підігрівника, наведено дані про ефективність 
його використання.

1480. Відоменко О. І. Економіко-екологічні аспекти техногенно-природ-
ної безпеки прикордонних регіонів (на прикладі західних областей України) : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.10.01 / Відоменко Оксана Іванівна ; Рада з вив-
чення продуктивних сил України. – Київ, 2000. – 227 с.

У дисертації досліджено теоретико-методологічні проблеми техногенно-природ-
ної безпеки продуктивних сил прикордонних регіонів та практичні шляхи щодо підви-
щення її рівня. Розкрито сутність безпеки та небезпеки, розроблено класифікацію дже-
рел ініціювання небезпеки, запропоновано методологічні підходи щодо створення бази 
даних про потенційні джерела ризику, районування регіону за ступенем техногенно-при-
родної небезпеки. Проведено аналіз соціально-економічних наслідків надзвичайних си-
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туацій техногенного і природного характеру в західному прикордонному регіоні. 
Запропоновано напрямки удосконалення техногенно-природної безпеки, в тому числі 
за рахунок перегляду підходів щодо розміщення потенційних джерел техногенного 
ризику.

1481. Волощук Г. І. Розробка технології макаронних виробів з пектином 
та пектиновмісною сировиною : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Волощук 
Галина Іванівна ; Український державний університет харчових техноло-
гій. – Київ, 2000. – 236 с.

Дисертацію присвячено розробленню та науковому обгрунтуванню технології мака-
ронних виробів з пектином та пектиновмісною сировиною (овочевими порошками, ягід-
ними порошками та пюре). В роботі досліджено технологічні властивості добавок як 
сировини макаронного виробництва, їх вплив на якість та технологічні процеси виготов-
лення макаронних виробів. Досліджено вплив пектиновмісних добавок на колоїдні про-
цеси під час виготовлення макаронного тіста, його капілярно-пористу структуру, реоло-
гічні властивості та форми зв’язку вологи в матеріалі. На основі проведеного комплексу 
досліджень розроблено і науково обгрунтовано технологію виготовлення макаронних 
виробів «Супові», «Десертні», з пектином. Обгрунтовано підвищення їх харчової цін-
ності, сорбційних та радіозахисних властивостей.

1482. Гапонич Л. С. Термоконтактний піроліз кам’яного та бурого вугілля 
в киплячому шарі : дис. … канд. техн. наук : 05.14.06 / Гапонич Людмила 
Станіславівна ; Інститут газу. – Київ, 2000 – 236 с.

У дисертації досліджено основні закономірності газовиділення у процесі термокон-
тактного піролізу (ТКП) кам’яного та бурого вугілля у киплячому шарі (КШ) за умов, 
характерних для технологій їх термічної переробки. Модернізовано дві лабораторні та 
одну дослідно-промислову установки. Розроблено методики експериментального дослід-
ження процесу газовиділення під час ТКП дискретних навісок вугілля у КШ. Визначено 
основні закономірності газовиділення у процесі ТКП кам’яного та бурого вугілля у КШ. 
Наведено рекомендації з метою упровадження ТКП у процесі двоступеневої терміч-
ної переробки кам’яного та бурого вугілля під час спалювання у циркулюючому КШ 
за умов атмосферного тиску, а також внутрішньоциклового спалювання або газифі-
кації вугілля у КШТ та циркулюючому киплячому шарі під тиском (ЦКШТ). Основні 
результати було використано для створення робочих проектів ЦКШ-котлоагрегатів та 
ЦКШТ-енергоустановок.

1483. Дерев’янко О. Г. Формування економічної стратегії фінансово-
господарської діяльності підприємств харчової промисловості : дис. ...  канд. 
екон. наук : 08.06.01 / Дерев’янко Олена Георгіївна ; Український державний 
університет харчових технологій. – Київ, 2000. – 243 с.

Дисертацію присвячено питанням розроблення науково-методичного забезпечення 
формування та оцінки економічної стратегії підприємств харчової (зокрема, олійно-жиро-
вої) промисловості та практичних рекомендацій щодо її удосконалення в умовах перехід-
ної економіки. В роботі розвинуто теоретико-методологічну базу та методичні аспекти 
формування економічної стратегії фінансово-господарської діяльності підприємства, 
проаналізовано передумови здійснення стратегічного вибору підприємствами харчової 
промисловості України і її олійно-жирової підгалузі. Обгрунтовано необхідність заміни 
поточної економічної стратегії фінансово-господарської діяльності підприємств галузі 
стратегією реструктуризації (реактивного підходу адаптивним).
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1484. Джежулей О. В. Рекомендація організації екологічної безпеки 
армійського корпусу : дис. ... канд. військ. наук :  20.01.01 / Джежулей 
Олег Валентинович ; Національний університет оборони України. – Київ, 
2000. – 182 с.

1485. Дорохович В. В. Розробка раціональних технологій діабетич-
них борошняних кондитерських виробів на основі фруктози : дис. … канд. 
техн. наук : 05.18.16 / Дорохович Вікторія Віталіївна ; Київський державний 
торговельно -економічний університет. – Київ, 2000. – 195 с.

Дисертацію присвячено проблемі розробки діабетичних борошняних кондитерських 
виробів. В якості цукрозамінника використовується фруктоза. Для підвищення харчової 
та біологічної цінності використовується: борошно солоду гороху, борошно сої, зародки 
пшениці, вівсяне та житнє борошно, морквяний порошок. На основі проведеного комп-
лексу досліджень розроблено та науково обгрунтовано раціональні технології та опти-
мальні рецептурні композиції нових видів здобного печива, сирцевих пряників, кексів. 
Розроблено математичні моделі оцінки якості діабетичних борошняних кондитерських 
виробів за комплексним показниками, які враховують харчову, біологічну цінність та 
вимоги Державних стандартів. Розроблено та затверджено нормативну документацію 
(рецептури, технологічні інструкції), технологію апробовано в промислових умовах.

1486. Заболотна Г. М. Розробка технології очищення та утиліза-
ції концентрованих стічних вод мелясно-спиртових заводів за допомогою 
бактері альних асоціацій : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Заболотна 
Галина Михайлівна ; УкрНДІ спирту і біотехнології продовольчих продук-
тів. – Київ, 2000. – 197 с.

Дисертацію присвячено дослідженню деструктивної здатності мікроорганізмів (та їх 
асоціацій) виділених з адаптованого активного мулу до забруднюючих органічних речо-
вин концентрованих стічних вод спиртзаводів, особливо до важкоокислюваних спо-
лук бетаїну та колоїдів. В результаті проведених досліджень – з активних деструкторів 
підібрано продуктивну асоціацію з 5 культур, яка здатна очищувати в аеробних умовах 
стічні води від органічних забруднень. В результаті очищення утворюється значна кіль-
кість надлишкової біомаси, що придатна для використання в тваринництві.

1487. Керанчук Т. Л. Стратегія стабілізації фінансового стану торго-
вельного підприємства : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.05 / Керанчук Тетяна 
Львівна ; Київський державний торговельно-економічний університет. – 
Київ, 2000. – 253 с.

1488. Кобилінська О. В. Розроблення раціональних технологій харчо-
концентратів швидкого приготування на основі екструдованої сировини : 
дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Кобилінська Олена Валеріївна. – Київ, 
2000. – 293 с.

Дисертацію присвячено розробленню раціональних технологій харчоконцентратів 
швидкого приготування на основі крохмалемісткої сировини, обробленої методом висо-
котемпературної екструзії. Досліджено основні модифікуючі процеси, які забезпечу-
ють підготовленість сировини для використання у продуктах швидкого приготування. 
Доведено, що оброблення крохмалемісткої сировини ІЧ-випромінюванням суттєво інтен-
сифікує модифікуючий вплив екструдування. На основі вивчення процесів, що мають 
місце при взаємодії екструдованих матеріалів з водою, запропоновано схему утворення 
структури продукту при відновленні харчоконцентрату на основі екструдату.
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1489. Ковалев Н. Н. Усовершенствование технологии игристых вин с 
использованием дисперсных минералов : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Ковалев Николай Николаевич ; Украинский государственный университет 
пищевых технологий. – Киев, 2000. – 197 с.

Дисертацію присвячено питанням удосконалення технології ігристих вин за допо-
могою природної мінеральної сировини. В роботі викладено результати теоретичних та 
практичних досліджень з використання дисперсних мінералів на різних стадіях вироб-
ництва ігристих вин. Досліджено вплив концентрації цукрози і парціального тиску роз-
чиненого в середовищі кисню на процес розмноження дріжджів Sacch.cerevisiae шт. 
Київський. Отримано дані, які стали основою для розроблення технології і нової апа-
ратурно-технологічної лінії безперервного вирощування дріжджів з метою отримання 
високої густини їх популяції. 

1490. Козіцька М. Є. Розроблення способів очищення напівпродуктів 
бурякоцукрового виробництва з використанням активованого осаду соку 
II сатурації та пари : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Козіцька Марія 
Євгенівна ; Український державний університет харчових технологій. – 
Київ, 2000. – 193 с.

Дисертацію присвячено питанню вдосконалення технології очищення дифузійного 
соку та клеровки жовтих цукрів з метою підвищення ефекту очищення. Розроблено ефек-
тивний спосіб очищення дифузійного соку, який грунтується на попередньому одночас-
ному обробленні дифузійного соку парою та активованим вапняним молоком осадом соку 
ІІ сатурації, та спосіб очищення дифузійного соку, який передбачає попереднє оброб-
лення дифузійного соку парою та пересатурованою суспензією соку II сатурації. Також 
розроблено спосіб очищення клеровки жовтих цукрів з використанням суміші активова-
ного вапняним молоком і неактивованого осаду соку ІІ сатурації та моноамонійфосфату.  
Основні результати дослідження впроваджено на Олексіївському, Кагарлицькому цукро-
вих заводах.

1491. Костюк І. В. Автоматизоване управління технологічним комп-
лексом виробництва високофруктозних сиропів : дис. ... канд. техн. наук : 
05.13.07 / Костюк Ігор Вікторович ; Український державний університет 
харчових технологій. – Київ, 2000. – 206 с.

Дисертацію присвячено питанням розробки методів та способів управління техноло-
гічним комплексом виробництва високофруктозних сиропів. Розроблено структуру сис-
теми управління на основі підзадач оптимізації технологічних параметрів, управління 
періодичними режимами, координації роботи підсистем. Отримано комплекс квазіста-
тичних математичних моделей необхідної точності придатних для оперативного управ-
ління. Розроблено алгоритми оптимізації технологічних параметрів, управління періодич-
ними режимами, координації роботи підсистем на базі ефективних критеріїв оптимізації. 
Розроблено систему с розподіленою мікропроцесорною системою управління побудова-
ною на основі контролерів та ПЕОМ, об’єднаних в мережі для створення комп’ютерно-
інтегрованого виробництва.

1492. Кочубей О. В. Вдосконалення технології згущених молочних про-
дуктів з використанням вакуумної гомогенізації : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.04 / Кочубей Оксана Валер’янівна ; Український державний універси-
тет харчових технологій. – Київ, 2000. – 197 с.
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Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню доцільності впровадження ваку-
умної гомогенізації у технологію згущених молочних продуктів та розробленню нового 
оперативного способу виявлення фальсифікації молока водою. Вивчено вплив вакуумної 
гомогенізації на стабільність жирової фази молока та отримано розподіл жирових кульок 
за розмірами на підставі дисперсного аналізу. Встановлено достатній ступінь дисперс-
ності жиру для уповільнення процесу його відстоювання в готовій продукції, виробленій 
з використанням нового виду гомогенізації. Доведено, що при використанні вакуумної 
гомогенізації підвищується теплова стабільність, знижується кислотність, покращуються 
мікробіологічні і органолептичні показники нормалізованого молока, посилюється стій-
кість згущених молочних продуктів до зберігання. Розроблено новий електрометрич-
ний спосіб, що дозволяє виявити фальсифікацію молока водою на підставі визначення 
електропровідності.

1493. Лагода Т. В. Формування ринку продовольчих товарів України (на 
прикладі кондитерської промисловості) : дис. ... канд. екон. наук : 08.07.01 / 
Лагода Тетяна Володимирівна ; Український державний університет харчо-
вих технологій. – Київ, 2000. – 233 с.

У дисертації проаналізовано особливості інфраструктури ринку України перехідного 
періоду, рівень споживання населенням харчових продуктів, тенденції розвитку внут-
рішнього ринку продовольства, а також обгрунтовано необхідність формування продо-
вольчої політики нового типу. Висвітлено особливості формування ринку кондитерських 
виробів України у перехідний період та наведено результати маркетингового дослід-
ження. Встановлено вплив окремих чинників на обсяги продажу продукції та закономір-
ності зміни обсягів споживання окремих видів продукції відповідно до рівня доходів та 
місця проживання населення. Розроблено економіко-математичну модель прогнозування 
обсягів їх продажу. Досліджено фінансовий стан підприємств галузі. Визначено пріори-
тетні напрямки розвитку галузі, шляхи удосконалення інноваційної діяльності та покра-
щення фінансового стану підприємств.

1494. Лементар С. Ю. Удосконалення технології кристалізації фрук-
този : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Лементар Святослав Юрійович ; 
Український державний університет харчових технологій. – Київ, 2000. – 
179 с.

Дисертацію присвячено удосконаленню технології виробництва кристалічної фрук-
този шляхом інтенсифікації процесів згущення, кристалізації та центрифугування. З 
цією метою досліджено використання поверхнево-активних речовин (ПАР), гліцерину 
та інтенсивного перемішування утфеля, проведено оптимізацію параметрів кристалічної 
затравки. Проведено комплексне дослідження впливу ПАР та гліцерину на в’язкість та 
поверхневий натяг фруктозних сиропів та утфелів різної чистоти, на процеси згущення 
та кристалізації, а також на якість кристалічної фруктози. Встановлено, що ефективним 
методом інтенсифікації процесу кристалізації фруктози є перемішування утфелю зі змін-
ною швидкістю. Знайдено оптимальні параметри кристалічної затравки для двопродук-
тової схеми кристалізації фруктози. На основі розроблених способів кристалізації фрук-
този внесено зміни до комплектування апаратурно-технологічної схеми виробництва 
кристалічної фруктози для Півненківського цукрового заводу.

1495. Марценко В. П. Підвищення ефективності iзоляції котлів і тру-
бопроводів теплових мереж : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Марценко 
Володимир Павлович ; Український державний університет харчових техно-
логій. – Київ, 2000. – 181 с.
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Дисертацію присвячено дослідженню теплозахисних властивостей ізоляційних ого-
роджень теплогенеруючого та транспортного обладнання у системі теплових мереж, а 
також підвищенню ефективності огороджень. Розроблено методики та апаратуру для 
визначення теплофізичних характеристик (ТФХ) ізоляційних матеріалів, а також локаль-
них теплових потоків з поверхні огороджень. Визначено температурні та вологісні 
залежності основних ТФХ перспективних пінопластів. Тепловтрати від теплотрас без-
канального прокладання за екстремальних умов циклічного заморожування грунта виз-
начено на промисловому макеті та натурних ділянках теплової мережі. Траса канального 
(лоткового) прокладання була піддана багаторічному теплометричному моніторингу. 
Досліджено тепловтрати основних типів водогрійних котлів, уточнено статті теплового 
балансу, узагальнено частки енергії палива, що витрачається на втрати теплоти через 
огород ження котлів. З’ясовано ефективність заміни обмурку котлів на шамотно-волок-
нисті плити. Вироблено та впроваджено рекомендації щодо зменшення тепловитрат.

1496. Матиящук А. М. Інтенсифікація процесів очищення дифузійного 
соку цукрового виробництва із застосуванням кавітації : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.12 / Матиящук Андрій Миколайович ; Український державний 
університет харчових технологій. – Київ, 2000. – 182 с.

Дисертацію присвячено використанню кавітаційних ефектів для інтенсифікації 
процесів очищення дифузійного соку на основі доповнення теоретичних уявлень та 
проведення експериментальних досліджень в лабораторних та промислових умо-
вах. Запропоновано мате матичні моделі створення поля кавітаційних бульбашок під 
час гідродинамічної кавітації та динаміки парової бульбашки в потоці недогрітої 
рідини. Науково обґрунтовано використання кавітаційних ефектів під час вдування 
водяної пари в потік дифузійного соку для інтенсифікації процесів його очищення. 
Встановлено аналогічність впливу ефектів гідродинамічної та пароконденсаційної 
кавітації на технологічні характеристики соків цукрового виробництва. Розроблено 
способи очищення дифузійного соку, що базуються на його одночасному кавітацій-
ному і хімічному обробленні та пароконденсаційній кавітаційній активації водно-
вапняної суспензії. Запропоновано конструкцію відстійника для розділення суспензії 
на стадії очищення дифузійного соку. Наведено дані про ефективність розробок та їх 
впровадження в цукрову промисловість.

1497. Мількевич В. М. Підвищення ефективності цукрового вироб-
ництва шляхом прогнозування технологічних показників переробки буря-
ків та вдосконалення технології їх зберігання : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 / Мількевич Володимир Михайлович ; УкрНДІ цукрової промисло-
вості. – Київ, 2000. – 216 с.

Дисертацію присвячено питанням прогнозування технологічних показників пере-
робки буряків та удосконаленню технології їх зберігання з метою підвищення ефектив-
ності їх переробки. Досліджено особливості технологічної якості сировини централь-
ної зони бурякосіяння України. Визначено критерії оцінки якості сировини, розроблено 
математичну модель та комп’ютерну програму, на основі яких здійснене прогнозування 
основних технологічний показників цукрових буряків за даними їх хімічного складу. 
Досліджено та розроблено технологію зберігання цукрових буряків з використанням біо-
логічно-активного препарату нового покоління для зменшення втрат цукрози та покра-
щення фітопатологічного стану сировини. Вдосконалено технологічний процес екстра-
кції цукрози та кристалізації. Наведено дані про ефективність впровадження розробок у 
виробництві.
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1498. Міщенко О. С. Розробка та впровадження енергозберігаючих тех-
нологій ректифікації етилового спирту : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Міщенко Олексій Семенович ; Український науково-дослідний інститут 
спирту і біотехнології продовольчих продуктів. – Київ, 2000. – 235 с.

У дисертації наведено результати експериментальних досліджень: ефективності 
ситчасто-клапанних тарілок ректифікаційних колон за різних тисків; складу бражних 
дистилятів з різних стадій конденсації; теплообміну у плівковому кип’ятильнику ректифі-
ка ційної колони, що працює під вакуумом. За допомогою математичного моделювання 
досліджено взаємозв’язок параметрів ректифікаційної колони за умови врахування 
гідравлічного опору тарілок, вивчено вплив величини останнього на флегмове число рек-
тифікаційної колони і витрату гріючої пари. Показано необхідність врахування гідравліч-
ного опору тарілок в розрахунках ректифікаційних колон. Розраховано оптимальнй робо-
чий тиск ректифікаційної колони. Наведено розроблені та впроваджені енергозберігаючі 
технології виробнийцтва ректифікованого спирту зі зменшеним вмістом алкоголю і бра-
горектифікації з елементами під вакуумом, зроблено їх тепловий та термодинамічний 
аналіз, показано їх переваги перед існуючими технологіями.

1499. Мулява О. М. Класи збіжності в теорії рядів Діріхле та аналі-
тичних функцій : дис. … канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Мулява 
Оксана Мирославівна ; Львівський національний університет ім. Івана 
Франка. – Львів, 2000. – 128 с.

У дисертації досліджено ряди Діріхле з невід’ємними показниками. Наведено умову на 
коефіцієнти, у разі виконання якої зберігається формула Валірона для знаходження абс-
циси збіжності. Отримано точні оцінки максимуму модуля за максимальним членом. У 
термінах відомих класів збіжності та введених у дисертації узагальнених класів збіжності 
визначено зв’язок між зростанням максимуму модуля та поводженням коефіцієнтів.

1500. Носик О. С. Розробка методики виявлення фальсифіка-
ції столових сухих марочних вин : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Носик Оксана Сергіївна ; Інститут винограду і вина «Магарач». – Ялта, 
2000. – 143 с.

У дисертації наведено результати досліджень по розробці методики виявлення фаль-
сифікації марочних вин на підставі системи показників, що характеризують ординарні та 
марочні столові сухі виноматеріали та вина. Моделювання процесу визрівання дозволило 
встановити і математично довести взаємозв’язок між показниками хімічного складу і 
фізико-хімічних властивостей з тривалістю витримки зразків (коефіцієнт кореляції 0,75). 
В результаті проведених досліджень встановлені абсолютні значення і діапазони варію-
вання фізико-хімічних показників, а також їх розрахункових співвідношень для різних 
категорій зразків. Вперше запропоновано формулу розрахунку інтегрального показника 
витримки (ІПВ), яка враховує фактичні та базові значення показників, а також їх інфор-
мативність при ідентифікації зразків. Розраховано значення ІПВ для марочних білих і 
червоних вин. Запропоновано схему проведення iдентифiкацii вин різних категорій.

1501. Олексієнко Н. В. Прогнозування та встановлення гарантійних тер-
мінiв зберігання борошняних кондитерських виробів : дис. ... канд. техн. 
наук : 05.18.01 / Олексієнко Наталія Валентинівна ; Український державний 
університет харчових технологій. – Київ, 2000. – 298 с.

Дисертацію присвячено питанням вивчення впливу різноманітних технологічних чин-
ників на зберігання борошняних кондитерських виробів і розробці технології борошня-
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них кондитерських виробів з подовженим терміном зберігання. На основі проведеного 
комплексу досліджень розроблена і науково обгрунтована класифікація борошняних кон-
дитерських виробів, що дозволяє визначити термін зберігання відповідно до доміную-
чого фактора. Розроблено методологію і математичну модель оцінки якості борошняних 
кондитерських виробів в процесі зберігання за комплексним і диференційними показни-
ками. Основні результати роботи знайшли промислове впровадження на Київській кон-
дитерській фабриці.

1502. Поліщук В. М. Розробка технології нових видів морозива з 
солодовими екстрактами : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.04 / Поліщук 
Володимир Миколайович ; Український державний університет харчових 
технологій. – Київ, 2000. – 225 с.

Метою даної дисертаційної роботи є наукове обгрунтування та розробка технології 
виробництва нових видів морозива з солодовими екстрактами – ячмінно-солодовим і полі-
солодовим екстрактами. Вперше розглянуто солодові екстракти, як можливу сировину 
для виробництва морозива на молочній основі. Вивчено вплив солодових екстрактів на 
органолептичні, фізичні, хімічні, мікробіологічні і технологічні показники і властивості 
сумішей для морозива. Результати проведених досліджень підтвердили доцільність і пер-
спективність використання солодових екстрактів у виробництві морозива, так як соло-
дові екстракти сприяють покращенню деяких технологічних властивостей сумішей для 
морозива, формуванню ніжної, однорідної консистенції і збереженню її при тривалому 
зберіганні морозива. Морозиво з солодовими екстрактами має високий рівень якості.

1503. Рогоза О. Б. Теплообмін при конденсації водяної пари на поверхні 
вільного струменя рідини : дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Рогоза Олег 
Борисович ; Український державний університет харчових технологій. – 
Київ, 2000. – 136 с.

Дисертацію присвячено питанням теплообміну при конденсації водяної пари на поверх ні 
одиночного та плоского вільних струменів. Досліджено теплогідродинамічні характерис-
тики струменів рідини при вільному переливанні через вертикальні щілини (водозливи) різ-
них геометричних розмірів. Проведено класифікацію режимів течії вільного струменя рідини 
при обтіканні його парою, виведено залежності для визначення умов початку диспергування 
струменів рідини. Виведено залежності для розрахунку теплообміну при конденсації пари 
на поверхні одиночних вільних струменів різних геометричних характеристик ; математичну 
модель перенесення енергії в плоских струменях рідини, що враховує пригнічення турбулен-
тності поверхневим натягом біля поверхні поділу фаз; залежність для розрахунку інтеграль-
ного теплообміну в плоских струменях рідини.

1504. Сосницький В. В. Розробка технології культивування виробничих 
дріжжів при переробці зерна в спирт з використанням концентрованих фер-
ментних препаратів : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Сосницький Віталій 
Володимирович ; Український науково-дослідний інститут спирту і біотех-
нології продовольчих продуктів. – Київ, 2000. – 141 с.

У дисертації розроблено науково-обгрунтовану технологію культивування виробни-
чих дріжджів для спиртового виробництва із врахуванням вуглеводневого та амінокис-
лотного складу середовища. Встановлено, що ріст дріжджів та швидкість зброджування 
сусла, оцукреного ферментними препаратами, лімітується амінокислотами. Досліджено 
вплив різних джерел амінокислот на ферментативну активність дріжджів. Встановлено, 
що найвища продуктивність дріжджів по синтезу спирту забезпечується при застосуванні 
кукурудзяного екстракту. Приведено оптимальні параметри культивування дріжджів.
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Досліджено вплив лімітуючих та інгібуючих факторів на фізіологічну активність дріжд-
жів та вихід спирту. Розглянуто умови асептики виробництва з застосуванням нового біо-
циду «Каморан». За результатами роботи розроблено технологічну інструкцію по культи-
вуванню виробничих дріжджів на середовищах, оцукрених ферментними препаратами. 

1505. Ткаченко Л. В. Розробка технології спиртового зброджування меляс-
ного сусла з біологічним підкисленням : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / 
Ткаченко Любов Володимирівна ; Український науково-дослідний інститут 
спирту і біотехнології продовольчих продуктів. – Київ, 2000. – 179 с.

Дисертацію присвячено технології спиртового зброджування мелясного сусла, в якій 
для створення оптимального значення рН у технологічному середовищі, використано 
молочну кислоту, синтезовану молочнокислими бактеріями. Показано, що при такому 
способі підкислення основні технологічні показники спиртового зброджування не вдріз-
няються від традиційних. Доведено, що кількість молочної кислоти збільшується, а вит-
рати цукру на її утворення зменьшуються при багаторазовому використанні біомаси про-
дуцента шляхом іммобілізації бактеріальних клітин на полімерному носії. Розроблено 
технологічні режими закріплення молочнокислих бактерій і неперервного підкислення 
мелясного сусла за допомогою іммобілізованих клітин. Експериментально визначено, 
що ступінь закріплення клітин продуцента залежить від віку культури, способу і трива-
лості процесу.

1506. Тодосійчук Т. С. Розробка технології гідролітичного ферментного 
препарату циторецифен : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / Тодосійчук 
Тетяна Сергіївна ; Український державний університет харчових техноло-
гій. – Київ, 2000. – 192 с.

У дисертації подано результати експериментальних досліджень по розробці техно-
логії гідролітичного ферментного препарату циторецифен з використанням отриманого 
продуцента Streptomyces recifensis var. liticus ІМВ Ас-5001. Продуцент ферментного ком-
плексу з підвищеною у 1,5–2 рази продуктивністю було отримано обробкою батьківсь-
кого штаму Streptomyces recifensis var. liticus 2435 мутагеном N-метил-N-нsn розосечови-
ною. Розроблено технологію передбачає виробниче культивування продуцента у рідкому 
поживному середовищі, відділення біомаси сепарацією, очищення та концентрування 
продукту з використанням баромембранних методів – мікро- та ультрафільтрації, ста-
білізацію та розпилювальне висушування ферментного препарату. 
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1507. Костанжи І. І. Моделювання теплових процесів в теплообмін-

ному обладнанні цукрової промисловості : дис. ... д-ра техн. наук : 05.18.12 / 
Костанжи Іван Іванович ; Український державний університет харчових тех-
нологій. – Київ, 2001. – 351 с.

У дисертації розроблено науково-технічні основи підвищення технічного рівня теплового 
обладнання цукрового виробництва за рахунок розробки математичних моделей, моделю-
вання та оптимізації технологічних процесів за допомогою ПЕОМ. Уперше одержано мате-
матичні моделі процесів, що відбуваються в тепловому обладнанні та мають розподільні 
параметри гріючої камери, стінки труби, парорідинного простору, за допомогою яких одер-
жано розподільні коефіцієнти тепловіддачі α1, α2, і на базі цих коефіцієнтів уперше одержано 
розподільний коефіцієнт теплопередачі. Сформульовано вимоги щодо перевірки адекват-
ності одержаних моделей до процесів у теплообмінному обладнанні цукрового виробниц-
тва. Одержано нові відомості про усталені та динамічні процеси, що проходять у теплообмін-
ному обладнанні. На основі одержаних в роботі результатів виконано модернізацію випарних 
апаратів А2-ПВВ та підігрівачів типів А2-ППС і А2-ПСС.

1508. Орлюк Ю. Т. Теплофізичні характеристики сирного зерна та 
розробка нової конструкції сировиготовлювача : дис. ... д-ра техн. наук : 
05.18.12 / Орлюк Юрій Тимофійович ; Технологічний інститут молока та 
м’яса. – Київ, 2001. – 177 с.

Дисертацію присвячено проблемі визначення теплофізичних характеристик сирного зерна, 
підвищенню ефективності процесу теплообміну при його отриманні у вертикальних сирови-
готовлювачах в процесі виробництва сичужних сирів. З метою отримання об’єктивних даних, 
необхідних для розробки нової конструкції сировиготовлювача, розроблено методику комп-
лексних досліджень з визначення теплофізичних характеристик робочої суміші сировиготов-
лювача (суміш сироватки і сирного зерна), її реологічних властивостей. Досліджено вплив 
конструктивних характеристик сировиготовлювача на процес теплообміну. Встановлено гео-
метричні симплекси подібності між конструктивними елементами сировиготовлювачів. Для 
описання процесу теплообміну, що забезпечує отримання сирного зерна високого гатунку, 
отримано емпіричне рівняння в критеріальній формі. 

Роботи на здобуття наукового 
ступеня кандидата наук

1509. Бабко Є. М. Удосконалення промислової кристалізації цукрози 
застосуванням рециркуляції : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.23 / Бабко 
Євген Миколайович ; Український державний університет харчових техно-
логій. – Київ, 2001. – 168 с.

Дисертацію присвячено вирішенню питань удосконалення промислової кристалізації 
цукрози. На основі проведених досліджень систем багатоступіневої кристалізації цукру 
та їх складових елементів науково обгрунтовано удосконалення промислової кристалі-
зації цукрози із застосуванням рециркуляції та рекристалізації. Розроблено: методику і
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розрахунок секційних прямотечійно-рециркуляційних камер росту кристалів вакуум-
апаратів безперервної дії; нову конструкцію вакуум-апарата безперервної дії для крис-
талізації цукрози, гнучку схему уварювання і кристалізації утфелю останньої ступені 
кристалізації з частковим центрифугуванням утфелю та поверненням в рецикл отрима-
ного при цьому відтоку.

1510. Бадаєва Н. І. Моделювання динамічних обводів агрегатів, що пра-
цюють у рухомому середовищі : дис. ...  канд. техн. наук : 05.01.01 / Бадаєва 
Надія Іванівна ; Національний технічний університет України «Київський 
політехнічний інститут». – Київ, 2001. – 218 с.

Дисертацію присвячено розвитку методів та засобів моделювання криволінійних 
обводів – ліній та поверхонь – з наперед заданими умовами зміни кривини та оптиміза-
ції форми для проектування форм машин і агрегатів, працюючих у рухомому середовищі. 
Досліджено основні варіанти плоских та просторових динамічних обводів, що визнача-
ються за допомогою дуг кіл, біарків, сегментів кривих 2-го та 3-го порядків, в тому числі і 
нераціональних, а також дуг евольвент. Пропонується метод визначення довільного про-
сторового сегменту за допомогою плоского, а також варіанти моделювання сплайнових 
поверхонь із заданими певними «динамічними» характеристиками, у тому числі і з умо-
вою спряженості визначаючої сітки кривих. 

1511. Богданов Є. С. Удосконалення технології отримання пектину і пек-
тинопродуктів з свіжої пектиновмісної сировини : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.05 / Богданов Єгор Серафімович ; Український державний університет 
харчових технологій. – Київ, 2001. – 157 с.

Дисертацію присвячено теоретичним та експериментальним дослідженням з удоско-
налення технології отримання пектину. Розраховано будову і структуру полімерної пек-
тинової молекули та окремих її мономерних складових, показано можливі механізми 
конденсації цукридів ланцюга пектину. На основі квантово-хімічних розрахунків зроб-
лене припущення щодо можливої структури пектину у вигляді подвійної спіралі. 
Запропоновано новий метод консервування свіжої яблучної вичавки до 1 місяця мінераль-
ною кислотою та водою, що пройшла електромембранну обробку. Вивчено вплив темпе-
ратури, концентрації іонів водню, тривалості на процес гідролізу-екстрагування та кіль-
кісні і якісні характеристики пектину отриманого з свіжої яблучної вичавки. Досліджено 
особливості процесу коагуляції пектину з екстракту з високим та низьким вмістом сухих 
речовин та визначено оптимальний вміст СР в екстракті.

1512. Бойко С. А. Дослідження впливу надвисокочастотного електро-
магнітного поля на швидкість метаболізму 137Cs в організмі при вико-
ристанні ентеросорбенту : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / Бойко 
Сергій Анатолійович ; Інститут експериментальної радіології. – Київ, 
2001. – 112 с.

У дисертації вивчено умови за яких відбувається деполяризація і гіперполяризація мем-
бран поперечносмугастих м’язових клітин. Вивчено сорбційні властивості пектинових 
речовин. Визначено кількісні характеристики сорбційних можливостей. Розроблено та 
запропоновано до використання методику визначення сорбційної ємності пектинових.

1513. Варфоломєєв А. Й. Удосконалення технологічних процесів та 
обладнання для стабілiзації якості рідких харчових продуктів : дис. ... канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Варфоломєєв Антон Йосипович ; Український держав-
ний університет харчових технологй. – Київ, 2001. – 144 с.
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У дисертації представлено результати аналізу сучасних технологій фасування про-
дукції та напоїв у поєднанні з енергоощадливими технологіями і вибором типорозмірів 
упаковок, метою яких є одержання продукції довготривалого зберігання. Поглиблено 
фізичне і теоретичне підґрунтя робочих процесів, покладених в основу вказаних тех-
нологій, розроблено математичні моделі. Показано перспективи, проблеми і шляхи їх 
подолання у зв’язку з переходом на технології фасування напоїв з підвищеним тиском. 
Запропоновано методики вибору параметрів, за яких досягаються елементи оптимізації, 
зменшення питомих енергетичних та матеріальних затрат.

1514. Вересоцький Ю. І. Удосконалення розпилювального способу 
сушіння молочної сироватки : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.12 / Вересоцький 
Юрій Іванович ; Український державний університет харчових технологій. – 
Київ, 2001. – 209 с.

Дисертацію присвячено вирішенню питань удосконалення розпилювального способу 
сушіння молочної сироватки з метою розвитку теорії та практики тепло- та масообмінних 
процесів при виробництві сухих молочних продуктів, зменшення матеріальних витрат і 
енергетичних ресурсів та покращення якості готової продукції. На основі проведених тео-
ретичних та експериментальних досліджень науково обгрунтовано удосконалення розпи-
лювального способу сушіння молочної сироватки шляхом застосування комбінованого спо-
собу розпилення продукту і використання, на етапі рівноважного випаровування вологи з 
матеріалу, теплоносія з підвищеною температурою. Досліджено кінетичні та температурно-
вологістні характеристики процесу сушіння одиничних краплин сироватки з-під кисломо-
лочного сиру, які відображають особливості його протікання. Визначено шляхи інтенсифіка-
ції процесу розпилювального сушіння сироватки з-під кисломолочного сиру та інших рідких 
харчових продуктів, запропоновані нові конструкції комбінованих конусних розпилювачів і 
розпилювальної сушильної установки та розроблені методики їх розрахунку. 

1515. Дем’яненко І. В. Фінансова стабілізація підприємств у транс-
формаційному періоді : дис. … канд. екон. наук : 08.04.01 / Дем’яненко 
Інна Вікторівна ; Інститут аграрної економіки. – Київ, 2001. – 182 с.  

У дисертації розглянуто теоретико-методологічні та практичні засади фінансової ста-
білізації підприємств і забезпечення фінансової стійкості їх господарського функціону-
вання у трансформаційному періоді ринкового реформування економіки. Установлено 
тенденції та чинники зміни фінансової стабільності сільськогосподарського виробниц-
тва. Досліджено принципи формування фінансового механізму стабілізації виробництва 
та фінансової стійкості підприємств у сукупності макро- та мікроекономічних факторів 
ринкових відносин. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення фінансового механізму 
стабілізації виробництва та фінансової стійкості підприємств на основі генерації у 
суб’єктів господарювання необхідного капіталу та розвитку процесу капіталоутворення 
в системі економічних відносин суспільного та індивідуального відтворення.

1516. Довгопол Н. А. Розробка організаційної структури управ-
ління підприємством : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Довгопол 
Наталія Анатоліївна ; Київський державний університет технологій та 
дизайну. – Київ, 2001. – 198 с.

У дисертації було розроблено алгоритм побудови організаційної структури управ-
ління підприємством на основі системного підходу. Цей алгоритм являє собою систему, 
що складає методику формування ОСУ. При побудові алгоритму використано матема-
тичну модель задачі, розроблену автором. Вона, в свою чергу, враховує принципи побу-
дови ОСУ і чинники, які її визначають.
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1517. Драган О. І. Організаційно-економічна реструктуризація 
підприємс тв м’ясної промисловості при переході до ринкової економіки : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Драган Олена Іванівна ; Український 
державний університет харчових технологій. – Київ, 2001. – 197 с.

Дисертація містить результати дослідження з організаційно-економічної реструкту-
ризації підприємств м’ясної промисловості шляхом трансформації організаційної струк-
тури та вдосконалення внутрішньовиробничого госпрозрахунку.

1518. Коваленко С. А. Розмірні ефекти в тонких шарах твердих тіл : 
дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Коваленко Сергій Анатолійович ; 
Інститут фізики напівпровідників. – Київ, 2001. – 143 с.

Дисертацію присвячено дослідженню оптичних та структурних властивостей золотих 
плівок та проведенню розрахунків оптичних сталих з використанням двох теорій: тра-
диційної та нової. Встановлено, що всі досліджені плівки мають гладеньку поверхню, 
а її нерівності менші за довжину хвилі на два–три порядки. Досліджено різні варіанти 
законів заломлення світла показало, що співвідношення, одержані на основі традицій-
ної теорії, можуть бути використані в будь-якій ділянці спектра, а співвідношення но  вої 
те орії – по  милкове. Класичний розмірний ефект проявляється у резонансному збільшенні 
показника заломлення, а квантоворозмірний ефект – у осциляціях товщинних залежнос-
тей показників заломлення та поглинання, величини квазікута Брюстера та уявної час-
тини комплексної діелектричної проникності.

1519. Королюк К. Є. Удосконалення технології спиртових бражок з 
крохмалевмісної сировини : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.07 / Королюк 
Костянтин Євгенійович ; Український державний університет харчових тех-
нологій. – Київ, 2001. – 206 с.

У дисертації для удосконалення технології спиртових бражок запропоновано спо-
соби низько- та середньотемпературного розварювання зернових замісів. Встановлено 
залежності технологічних показників сусла та дозрілих бражок від режимів теплової та 
ферментативної обробки сировини. На основі балансових ексергетичних рівнянь вста-
новлені показники енергетичної досконалості схем приготування спиртових бражок. 
Запропоновано метод комп’ютерної обробки хроматограм вуглеводів. Здійснено про-
мислове впровадження удосконалених техно логій, приводяться дані техніко-економіч-
ного аналізу ефективності удосконалених технологій.

1520. Котинський А. В. Розробка технології одержання йодованої біо-
маси спіруліни в закритих умовах культивування : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.04 / Котинський Андрій Валерійович ; Український державний універ-
ситет харчових технологій. – Київ, 2001. – 166 с.

Дисертацію присвячено розробленню та науковому обгрунтуванню технології одер-
жання йодованої біомаси спіруліни в закритих умовах культивування з контрольова-
ним вмістом біологічно активних речовин. Розроблено установку площинного аерліфт-
ного фотобіореактора закритого типу, яка дозволяє інтенсифікувати процеси біосинтезу 
спіруліни. Відпрацьовано основні технологічні параметри культивування в розробле-
ному фотобіореакторі: освітленість, температура, коефіцієнт періодичності, концентра-
ція компонентів поживного середовища. Проведено математичне моделювання і оптимі-
зацію технологічного процесу культивування спіруліни у площинному фотобіореакторі. 
Встановлено оптимальні концентрації іонів йоду і кобальту та їх співвідношення, які доз-
воляють інтесифікуватипроцес біосинтезу спіруліни, підвищити її йодакамулюючу здат-
ність. Одержану за розробленою технологією біомасу спіруліни може бути використано 
в якості харчової добавки.
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1521. Левадна Т. І. Розробка технології макароних виробів з добав-
ками поліфункціональної дії : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.01 / Левадна 
Тетяна Іванівна ; Український державний університет харчових техноло-
гій. – Київ, 2001. – 192 с.

Дисертацію присвячено розробленню та науковому обгрунтуванню технології мака-
ронних виробів з β-каротином, лецитином і аскорбіновою кислотою. Досліджені влас-
тивості та ефективність застосування водорозчинних препаратів р-каротину, а також 
лецитину як, сировини макаронного виробництва. Встановлено ступінь збереження р-
каротину при виготовленні макаронних виробів та обгрунтовані шляхи його підвищення. 
На підставі вивчення реологічних характеристик тіста, колоїдних процесів, мікрострук-
тури та форм зв’язку вологи в тісті встановлені оптимальні параметри тістоприготу-
вання та механізм впливу добавок на процес сушіння та якість виробів. Розроблено і 
науково обгрунтовано технологію макаронних виробів «Лецитинових» та «Вітамінних». 
Встановлено радіопротекторні властивості макаронних виробів з β-каротином.

1522. Некоз С. О. Підвищення ефективності роботи і довговічності 
різального комплекту м’ясорізальних вовчків : дис. ... канд. техн. наук : 
05.18.12 / Некоз Сергій Олександрович ; Український державний універси-
тет харчових технологій. – Київ, 2001. – 198 с.

Дисертація містить результати теоретичних і експериментальних досліджень у 
напрямку підвищення технічного рівня, надійності та довговічності подрібнювального 
обладнання м’ясопереробного виробництва – вовчків. Обгрунтовано вибір показни-
ків працездатності різального комплекту. Розроблено нову фізичну модель протиснення 
фаршу крізь отвори решітки та на її основі виконано аналіз роботи різального комплекту. 
Досліджено вплив термодифузійних і електроіскрових покриттів на зносостійкість ста-
лей у м’ясному середовищі.

1523. Пісківець В. А. Розробленя технології цукропродуктів із дифузій-
ного соку : дис. ... канд. техн. наук : 05.18.05 / Пісківець Валентин Андрійович ; 
Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості. – Київ, 
2001. – 189 с.

Дисертацію присвячено питанню розробки нової технології одержання цукропродук-
тів із дифузійного соку без дефект-сатураційного його очищення. Встановлено, що фер-
менти, які впливають на утворення темного забарвлення дифузійного соку, можна іна-
ктивувати за рахунок подрібнення буряків в стружку під шаром рідини і оброблення 
стружки відкритою парою. Визначено оптимальні параметри бланширування стружки 
парою. Вперше встановлено, що дифузійний сік можливо відділити від ВМС за рахунок 
оброблення його насиченою парою та фільтрування з намивом фільтроперліту. Визначено 
оптимальні параметри згущення та кристалізації дифузійного соку. Вивчено хімічний 
склад згущеного сиропу, цукрі-сирців І і II кристалізації, цукропродуктів та їх відтоків. 
Розроблена технологія одержання цукропродуктів із дифузійного соку.

1524. Погорілий Т. М. Математичне моделювання асиметричного 
механізму рекристалізації при уварюванні цукрових утфелів : дис. … канд. 
техн. наук : 05.18.12 / Погорілий Тарас Михайлович ; Український держав-
ний університет харчових технологій. – Київ, 2001. – 217 с.

Дисертацію присвячено розробленню математичної моделі впливу парової фази на 
інтенсивність процесу рекристалізації за асиметричним механізмом на основі знайдених 
точних аналітичних розв’язків нестаціонарних задач теплопровідності для двох та трьох 
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одномірних областей, що попарно контактують між собою за ідеальним законом тепло-
обміну, та задачі дифузійного масообміну для двох одномірних областей, між якими від-
бувається ідеальний дифузійний масообмін. 

1525. Постригач Н. О. Вплив нелетальних доз іонізуючої радіації і спі-
руліни на біохімічні та ультраструктурні показники стану сперматозоїдів та 
органів регуляції сперматогенезу щурів : дис. ... канд. біол. наук : 03.00.01 / 
Постригач Надія Олегівна ; Інститут експериментальної радіології. – Київ, 
2001. – 138 с.

Дисертацію присвячено дослідженню особливостей коригуючого впливу спіруліни 
на морфофункціональний стан сперматозоїдів та органів регуляції сперматогенезу після 
поєднаного впливу тотального гамма-випромінювання та стресу. Проведено порівняль-
ний аналіз біоефектів окремого та поєднаного впливу тотального гамма-випроміню-
вання, іммобілізаційного стресу та спіруліни на рухливість сперматозоїдів тварин, зміни 
біохімічних показників крові та інтенсивності процесів ПОЛ у сироватці крові та тка-
нинних гомогенатах досліджуваних органів. Доведено, що уведення спіруліни в раціон 
щурів після комбінованого впливу іонізуючого випромінювання і стресу стабілізує мор-
фофункціональний стан клітин сперматогенного епітелію і покращує внутрішньоорган-
ний кровообіг.

1526. Присяжнюк С. І. Розвиток фізичних якостей учнів початкових кла-
сів загальноосвітньої школи (на прикладі сили і витривалості) : дис. ... канд. 
наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Присяжнюк Станіслав Іванович ; 
Львівський державний Інститут фізичної культури. – Львів, 2001. – 201 с.

У дисертації теоретично та експериментально обґрунтовано диференційовану мето-
дику удосконалення навчального процесу з метою підвищення ефективного розвитку 
фізичних якостей сили та загальної витривалості на уроках фізичної культури учнів 1–3 
класів середньої загальноосвітньої школи. 

1527. Романчук І. О. Розробка технології заквашувальних препаратів 
прямого внесення для йогурту та сметани : дис. ... канд. техн. наук : 03.00.20 / 
Романчук Ірина Олегівна ; Технологічний інститут молока та м’яса. – Київ, 
2001. – 124 с.

Дисертацію присвячено науковому обгрунтуванню та розробці практичних засобів 
щодо створення нових технологій виробництва заквашувальних препаратів. Проведено 
порівняльний аналіз показників культивування термофільних культур у молоці та живиль-
них середовищах для накопичення біомаси. Завдяки стандартизації середовища за вміс-
том вуглеводів і розчинного білка підвищено урожайність бактерій заквашувальних ком-
позицій. Досліджено вплив негідролізованих білків молока на всіх етапах технологічного 
процесу на скорочення тривалості культивування, підвищення буферності середовища, 
виживання бактерій при ліофілізації, розчинність сухих препаратів. Активність заквашу-
вального препарату пов’язано із умовами культивування бактерій. Для збереження мета-
болічної активності запропоновано скоротити тривалість культивування бактеріальних 
композицій – для йогурту до 8 год, для сметани до 11 год. Постадійне внесення інокулягу 
та лактози забезпечують збереження активності та збільшення чисельності термофіль-
них бактерій в процесі сумісного нарощування з мезофільними видами. Розроблено тех-
нології виробництва заквашувальних препаратів прямого внесення для йогурту, сметани 
та нового сухого продукту спеціального призначення.
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1528. Семененко М. І. Гуманізація політичної діяльності в кон-
цепції ненасильства : дис. ... канд. політ. наук : 23.00.03 / Семененко 
Михайло Іванович ; Інститут держави і права ім. В. М. Корецького. – Київ, 
2001. – 205 с.

У дисертації досліджено процеси гуманізації політики і політичної діяльності крізь 
призму концепції ненасильства. Висвітлено гуманістичні ідеї Л. Толстого, М. Ганді, 
М.- Л. Кінга. Осмислено історичний досвід їх застосування в політичній практиці 
України та сучасних міжнародних відносинах. Досліджено взаємозв’язок моралі та полі-
тики, роль етики в реформуванні політики, співвідношення загальнолюдського і корпо-
ративного рівнів моралі, обгрунтовано ненасильство як моральний принцип політичної 
діяльності, реалізація якого забезпечує соціальне наступництво, історичну спадковість.

1529. Тарасенко І. О. Організаційно-економічні основи підвищення 
конкурентоспроможності продукції підприємств шкіряної промисловості : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Тарасенко Ірина Олексіївна ; Київський 
національний університет технології та дизайну. – Київ, 2001. – 248 с.

У дисертації на основі розглянутих сучасних підходів до визначення конкурентос-
проможності продукції обгрунтовано складові цього показника та розроблено метод його 
оцінки. Представлено результати теоретичних та практичних досліджень, які дозволили 
виділити основні фактори та стадії формування конкурентоспроможності продукції в 
шкіряній галузі, та розроблено рекомендації щодо можливостей управління цими факто-
рами з метою підвищення рівня конкурентоспроможності.

1530. Тарасюк Г. М. Економічні методи регулювання виробництва та 
реалізації м’ясної продукції в ринкових умовах в Україні : дис. … канд. екон. 
наук : 08.06.01 / Тарасюк Галина Миколаївна ; Український державний уні-
верситет харчових технологій. – Київ, 2001. – 196 с.

Дисертація містить: узагальнені теоретичні положення економічних методів регулювання 
виробництва та реалізації м’ясних продуктів; аналіз сучасного стану виробництва та реалі-
зації продукції м’ясної промисловості; аналіз впливу податкової, цінової, кредитної політики 
та інших методів регулювання на ефективність виробництва; розроблені пропозиції щодо 
вдосконалення економічних методів регулювання виробництва та реалізації м’ясної продук-
ції та заходи для подолання спаду виробництва в галузі, підвищення ефективності виробниц-
тва та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних м’ясних продуктів.

1531. Токман В. В. Феномен священного: його сутність і світоглядна при-
рода : дис. … канд. філос. наук : 09.00.11 / Токман Володимир Валерійович ; 
Київський університет ім. Т. Г. Шевченка. – Київ, 2001. – 182 с.   

У дисертації від значається полісемія та інваріантність терміну “священне”. 
Обгрунтовується положення щодо специфіки вживання вказаного поняття в рамках 
богословської та наукової традицій. Звертаючись до концептуального осмислення ідеї 
святості, аналізуються та порівнюються погляди Р. Отто, М. Еліаде, Е. Дюркгейма, як 
найбільш відомих авторитетів з цікавлячої нас проблеми. Особлива увага також приді-
ляється типології уявлень про священне та способу його маніфестації в контексті людсь-
кої культури.

1532. Шеремет О. О. Удосконалення організаційно-економічного 
механізму діяльності акціонерних товариств харчової промисловості України : 
дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Шеремет Олег Олексійович ; Український 
державний університет харчових технологій. – Київ, 2001. – 214 с.
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Дисертацію присвячено питанням розроблення науково-методичного забезпечення 
удосконалення організаційно-економічного механізму діяльності акціонерних товариств 
харчової промисловості і практичних рекомендацій щодо підвищення ефективності його 
функціонування в умовах розвитку ринкових відносин. В роботі розвинено теоретико-
методологічну базу та методичні аспекти формування, функціонування і удосконалення 
організаційно-економічного механізму діяльності акціонерних товариств, проаналізо-
вано фінансово-господарську діяльність підприємств харчової промисловості, дослід-
жено процес формування їх акціонерного капіталу, запропоновані шляхи удосконалення 
його структури. Обгрунтовано необхідність удосконалення організаційно-економічного 
механізму діяльності акціонерних товариств харчової промисловості, зокрема, шляхом 
формування системи ефективних власників, удосконалення галузевого середовища акціо-
нерних товариств та корпоративних відносин, а також розвитку інтеграційних процесів.
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Федоров К. М. 1197
Федоров С. Ф. 902
Федорова Г. С. 169
Федорова Н. С. 715
Федоткин И. М. 148, 341
Федоткин Ю. И. 1035
Федулова В. В. 1470

Федулова И. В. 1238
Федык А. В. 856
Фельдман А. И. 590, 1047
Фельдман А. Л. 36, 342
Фельдшон З. Д. 6
Фесун Л. В. 1158
Филоненко В. Н. 814
Фирисюк В. Р. 408
Фищенко А. Н. 1088
Фищук Н. У. 1089
Флейтас Т. М. С. 1090
Флон В. С. 496
Фоменко Н. К. 114
Форсюк А. В. 1380
Фремель В. Б. 27
Фрепон Н. Р. 149
Фролов В. П. 757
Фролова Н. Е. 1438
Фурман И. М. 305
Фурс В. С. 497

Х
Хабленко Д. О. 122
Харин В. М. 692
Харин Ю. С. 170
Хиль Г. Н. 306
Хименес К. О. Л. 1091
Хіврич Б. І. 1439
Хмелевская А. В. 1239

Хоменко Н. Д. 758, 1206
Хомичак Л. М. 947
Хомутецкая Н. И. 1315
Хорунжая Л. В. 815
Хорхе Т. Л. Ф. 716
Хот К. П. 1198
Христиансен М. Г. 547

Ц
Цвилинг А. Я. 25
Цейтлин Г. Е. 498
Цехмистренко В. А. 1133

Цимбал А. С. 1471
Цимбалюк Л. Г. 409
Цкитишвили З. М. 1169

Ф

Уварова Л. И.  1032
Удодов С. А.  1033
Узун Д. Ф.  813
Українець А. І.  998, 1453
Усатенко Н. Ф. 1469

Усатюк С. И. 1034
Устинников Б. А. 412
Устинов Ю. В. 788
Ушацкая Т. А. 13

Тульчевская Н. Я.  495
Тульчевский М. Г.  557
Турбаев Б. Д.  1236

Тымцуник В. И.  1156
Тюрменко І. І. 1475
Тяжкороб А. Ф.  546

У
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Чагайда А. О.  1409
Чаплинский С. И.  632
Чарний Д. В. 1440
Частухин В. В.  903
Чебану В. Г.  1036
Чеботарев В. Х.  759
Чеботаренко Н. М.  115
Чеботареску И. Д.  684
Чепурнов И. А.  381
Чередніченко О. О.  1430
Черкунов И. С.  816
Чернелевский Л. Н. 857
Чернелевська О. Л.  1411
Черненко Н. С.  633
Черников А. В.  1134
Черникова И. П.  499
Черномаз В. С.  1240

Черный А. М.  134
Черный Ю. А.  1199
Черныш Н. А.  265
Чернявская Л. И. 760, 1385
Чернякова Т. Я.  817
Чеховская Т. П.  858
Чечеткин П. И.  1241
Чипчар Р. И.  999
Чистякова Е. А.  452
Чичкевич П. Н.  42
Чінчікєєв В. Й. 1441
Чмырь А. Д.  508
Чопик В. И.  209
Чугуй В. А.  904
Чумаченко Н. А.  592
Чхаидзе Ш. В.  859

Ч

Ш
Шабунина Т. И. 1092
Шалденко Д. К. 410
Шамханов Ч. Ю. 948
Шаповал Е. Ф. 905
Шаповаленко О. І. 1247
Шапошникова З. Б. 78
Шапран В. З. 193
Шаран П. І. 1338
Шарков В. В. 548
Швец В. Н. 210, 1105
Шевцов Л. Д. 593
Шевченко А. К. 1323
Шевченко А. М. 549
Шевченко Е. А 906
Шевченко Н. Я. 1000
Шевченко О. Ю. 1339
Шевченко С. И. 1093
Шелест Э. М. 500
Шелухина Н. П. 913
Шепельский О. И. 501
Шеремет О. О. 1532

Шереметинский А. П. 685
Шестаковский В. А. 717
Шестеренко В. Е. 594
Шестов А. Г. 686
Шестопалов А. В. 1037
Шидловская Е. Б. 1381
Шилина Г. В. 266
Ширихин Ю. Н. 718
Шиян П. Л. 634, 1248
Школьникова Т. С. 818
Шлипченко З. С. 37
Шматкова Г. К. 1094
Шморгун П. М. 196
Шнайдер В. Э. 453
Шпакович П. И. 267
Штангеев В. О. 635, 1289
Штангеев К. О. 719
Штангеева Н. И. 687, 1348
Штефан Е. В. 949
Штокало М. И. 953
Штромило М. И. 454

Цыганков П. С. 87, 195
Цыганков С. П. 683, 1048
Цышевский В. Г. 450

Цюкало Ю. Ф. 451
Цюцюра В. Д. 591
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Яаксон Э. А.  550
Якимчук М. В.  1444
Яковкина Е. А.  229
Ямпольский Н. Я.  96
Янковой Н. Г.  1283
Янковская Н. Е.  863
Янчевский В. К.  1249
Яременко В. В.  1349
Яресько В. П.  1038
Ярмилко В. Г.  230
Яровая Е. В.  1200

Яровая Л. Л.  666
Яровой В. Л.  789
Яровой С. Л.  1039
Яровой Ф. В.  194
Яроцкий В. Г.  378
Ярошенко А. В.  1002
Яценко В. Г.  269
Яценко В. М.  1412
Яценко В. С.  211
Яценко И. В.  1096
Яцюта  Н. А.  1135

Я

Юдинцева И. В. 455
Юдицкий Д. Г. 268
Юнан А. Ю. 908
Юодейкене Г. Ф.  861
Юргутис И. А. 862
Юрик І. І. 636

Юркова И. Н. 1159
Юрчак В. Г. 665
Юхимец А. К. 411
Юхно М. И.  1001
Ющенко Н. М. 1443

Ю

Щ
Щелокова И. Ф. 228

Э
Эгамбердиев Н. Б. 1281
Эль-Гандур М. А. А. Х. 596
Эльперин И. В. 860

Эристави М. К. 721
Эспиро З. 1282

Штыхир В. С. 950
Шубенко Б. П. 720
Шулика В. А. 1095
Шульга С. И. 502

Шульгин И. М. 761
Шумская Э. Е. 595
Шунько И. О. 907
Шутюк В. В. 1442



Підп. до друку 00.00.2014. Наклад 0000 пр. Зам. № 00-00
НУХТ. 01601 Київ-33, вул. Володимирська, 68

Свідоцтво про реєстрацію серія ДК № 1786 від 18.05.04 р.


