Н І ЮВІЛЕЇ

ЛЕОНІД ПАВЛОВИЧ РЕВА - ЮВІЛЯР!
олектив Національного уні
верситету харчових техно
логій щиро вітає доктора тех
нічних наук, професора кафедри
технології цукру та підготовки
води РЕВУ ЛЕОНІДА ПАВЛОВИ
ЧА, який 26 березня 2018 року
відзначає свій 85-й день народ
ження.
Народився Леонід Павлович
26 березня 1933 року в м. Лубни
Полтавської області.
У 1956 році закінчив Київ
ський технологічний інститут
харчової промисловості і отри
мав диплом інженера-технолога
за спеціальністю «Технологія цу
кристих речовин». Свою трудову
діяльність Л.П. Рева розпочав на
Хутір-Михайлівському цукрора
фінадному заводі, де працював
два роки інженером-технологом.
У 1958-1961 роках навчався в аспірантурі, піс
ля закінчення якої у 1962 році захистив дисерта
цію на здобуття наукового ступеня кандидата тех
нічних наук на тему; «Исследование разложения
сахарозы при очистке и сгущении сока» за спеці
альністю «Технологія цукристих речовин».
З 1961 року працював асистентом, а з 1964
року - доцентом кафедри технології цукристих
речовин. З 1965 по 1968 роки Леонід Павлович
знаходився у науковому відрядженні в Республі
ці Куба, під час якого організував у Центрально
му Університеті (м. Санта-Клара) наукову лабо
раторію, підготував колектив, який під його ке
рівництвом розробив ряд ефективних методів
хіміко-технологічного контролю, що отримали
високу оцінку на наукових форумах і були впро
ваджені у цукрове виробництво. Під науковим
керівництвом професора Реви Л.П. були викона
ні і захищені дві кандидатські дисертації викла
дачами з Куби.
У 1982 році у Московському технологічному
інституті харчової промисловості Леонід Павло
вич Рева захистив дисертацію на здобуття нау
кового ступеня доктора технічних наук на тему:
«Интенсификация технологических процессов
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очистки диффузионного сока» за спеціальністю «Техно
логія цукристих речовин».
У Київському технологіч
ному інституті харчової про
мисловості професор Рева
Л.П пройшов славний твор
чий шлях. З 1978 по 1984
роки перебував на посаді
проректора з навчальної ро
боти, а з 1984 по 1987 роки проректора з наукової робо
ти КТІХП. З 1987 по 1997 роки
Леонід Павлович завідував
кафедрою технології цукрис
тих речовин, а з 1997 року по
теперішній час є професором
кафедри. Також, професор
Рева Л.П. багато років очо
лював спеціалізовану вчену
раду із захисту дисертацій
за спеціальністю 05.18.05 (на
теперішній час - член цієї ради), є членом науко
вої ради Українського науково-дослідного інсти
туту цукрової промисловості.
Професор Рева Л.П. зробив вагомий внесок у
розвиток вчення про хімічну кінетику техноло
гічних процесів, дослідження гідродинамічних,
процесних і апаратних аспектів очищення соків
з впровадженням найбільш ефективних варіан
тів у виробництво. Його наукова школа у галу
зі розроблення наукових основ інтенсифікації
та оптимізації технологічних процесів очищен
ня соків успішно функціонує протягом чотирьох
десятків років. Розроблено ефективну техноло
гію використання тонко подрібненого у дезін
теграторах вапняку як адсорбенту для додатко
вого очищення соків та сиропу; запропоновано
прогресивні технологічні схеми очищення ди
фузійного соку з відокремленням переддефекаційного осаду до основної дефекації; впровадже
но у виробництво методи хіміко-технологічного
контролю цукрового виробництва та техноло
гічної оптимізації стадій очищення дифузійно
го соку; прогресивні технології очищення дифу
зійного соку з використанням природних міне
ральних сорбентів; ефективні конструкції сек-
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ціонованих переддефекаторів, сатураторів та ін.
Наукова школа професора Реви Л.П.
дала путівку в життя 23 кандидатам тех
нічних наук та двом докторам технічних
наук. Незважаючи на це, Леонід Павлович
не зупиняється на досягнутому і продов
жує активну науково-дослідну роботу зі
студентами, очолює студентський науко
вий гурток «Цукор» при кафедрі техноло
гії цукру і підготовки води, готує студен
тів до участі у наукових конференціях, ке
рує науковими дипломними роботами ма
гістрантів.
За результатами виконаного комплек
су наукових досліджень опубліковано по
над 450 наукових праць, в т.ч. більше 30-ти - у за
кордонних наукових журналах, одержано близь
ко 100 авторських свідоцтв і патентів; вида
но 4 навчальних посібники, 2 наукові моногра
фії «Фізико-хімічні основи технологічних проце
сів очищення дифузійного соку у виробництві
цукру» та «Кінетика хіміко-технологічних про
цесів у виробництві цукру». Професор Л.П. Рева
приймає активну участь у роботі щорічної Між
народної науково-технічної конференції цукро
виків України.
Рева Леонід Павлович на високому науковопрактичному рівні читає лекційні курси з навчаль
них дисциплін: «Технологія цукру», «Технологія
цукру-рафінаду і переробки цукру-сирцю», «Нау
кові основи технології виробництва цукристих ре
човин». Також приймає активну участь у житті ка
федри, сумлінно відноситься до своїх обов’язків,
вимогливий до себе та до оточуючих, але при цьо
му завжди відкритий, доброзичливий і завжди
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щиро ділиться своїми знаннями. Серед співробіт
ників кафедри, аспірантів і студентів користуєть
ся заслуженою повагою та авторитетом.
Ветеран праці. Відмінник освіти і науки Укра
їни, нагороджений почесними грамотами МОН
України, медаллю за винахід («Прогресивний протитечійний переддефекатор»), грамотою пере
можця конк)фсу «Кращий науково-педагогічний
працівник факультету» професор Рева Леонід
Павлович і сьогодні плідно працює, вкладаючи
свій вагомий внесок у рейтинг кафедри техноло
гії цукру та підготовки води.
Шановний Леоніде Павловичу! Щиро вітаємо
Вас з Ювілеєм! Бажаємо Вам здоров’я, довгих ро
ків життя, родинного щастя, творчих успіхів та
благопол)^чя. Нехай множаться для Вас звич
ні для людини гаразди, повниться радістю душа,
збуваються всі Ваші мрії та надії. Ваші знання.
Ваша мудрість. Ваш величезний життєвий досвід
дають наснагу не тільки багатьом поколінням
студентів, з якими Ви працюєте вже впродовж де
сятків років, а й Вашим численним з^ням,
аспірантам, колегам, усьому науковопедагогічному колективу Національного
університету харчових технологій.
Спасибі за те, що і сьогодні залиша
єтесь прикладом для нас, людиною сло
ва, людиною за якою хочеться слідува
ти. Для нас Ви завжди є прикладом
мудрості й чесноти. Нехай оптимізм та
невичерпна енергія й надалі будуть
Вашими постійними супутниками в
житті!

Кафедра технології цукру і підго
товки води ННІХТ НУХТ
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