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Колектив Національного університету
харчових технологій щиро вітає
видатного вченого, доктора технічних
наук, професора кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських
виробів Дорохович Антонеллу
Миколаївну з ювілеєм — 80-річчям

Н

ауковий напрям роботи Дорохович A.M. — розроблення кондитерських виробів спеціального призначення, а саме: функціональних кондитерських виробів; виробів для осіб з аліментарними порушеннями; кондитерських
виробів дієтичної спрямованості (цукровий діабет, целіакія, фенілкетонурія); виробів дієтично-функціонального призначення; кондитерських виробів для дітей, тощо.
Кондитерські вироби, розроблені Антонеллою Миколаївною, впроваджено на багатьох кондитерських фабриках України.
На замовлення Київської кондитерської
фабрики ім. К. Маркса вона проводила роботу щодо удосконалення технологи торту
«Київський» і за результатами роботи у 1982
році підїїкерівництвом захищена кандидатська дисертація.

Антонеллою Миколаївною запропоновано використовувати зародкові пластівці
пшениці, раціональні способи їх підготовки, розроблено низку виробів, зокрема, цукерки «Золота нива», печиво «Золотий росток», які тривалий час виробляли кондитерські фабрики.
Ще у 80-х роках нею було розроблено
низку виробів для хворих на цукровий діабет, які широко вироблялись кондитерською промисловістю, зокрема печиво
«Успех», «Янтарное». Результати роботи стали однієї зі складових її докторської дисертації, а під керівництвом Антонелли Миколаївни захищено низку кандидатських дисертаційних робіт, присвячених цій проблемі.
Дорохович A.M. розроблено технологію
принципово нового кондитерського виробу — жувальної карамелі, яка вироблялась
на Кременчуцькій та Сумській кондитерських фабриках, на кондитерській фабриці «Харків'янка». За цією тематикою під її керівництвом у 2002 році захищено кандидатську дисертацію.
Антонеллою Миколаївною вперше в
Україні було розпочато розроблення виро-

6

ПРОДУКТЫ & ИНГРЕДИЕНТЫ №9 ОКТЯБРЬ 2013

бів для хворих на целіакію, і у 2006 році під її
керівництвом було захищено кандидатську
дисертацію на тему «Розроблення технології безглютенового печива для хворих на целіакію», у 201 1 р.—дисертацію, спрямовану
на розроблення технології маффінів як для
усіх груп населення, так і для хворих на целіакію.
Під керівництвом Дорохович А.М. розроблено Державний стандарт України «Вироби кондитерські борошняні для спеціального дієтичного споживання», аналогу
якого ні в Україні, ні в колишньому Радянському Союзі не було.
За результатами широкомасштабного
комплексу досліджень опубліковано 470
наукових праць, з них 120 авторських свідоцтв і патентів. Антонеллою Миколаївною одноосібно підготовлено два навчальних посібника: «Технологія карамелі» (2011
р.) та «Технологія шоколаду» (2013 р.). Антонелла Миколаївна очолила авторський колектив при підготовці підручника «Оптимізація технологічних процесів галузі (кондитерське виробництво)». Під редакцією Дорохович A.M. та Ковбаси В.М. підготовле-

но підручник «Технологія та лабораторний
практикум кондитерських виробів харчових концентратів», у співавторстві з Острік
О.С. — «Использование нетрадиционного
сырья в кондитерской промышленности:
Справочник» (1989 р.).
Протягом усієї своєї роботи в університеті Антонелла Миколаївна, окрім високопрофесійної педагогічної діяльності, активно і натхненно займається науковою роботою, А
Вона підготувала 19 кандидатів та двох докторів
технічних наук.
Зразки кондитерських
виробів, розроблені під керівництвом Антонелли Миколаївни, щорічно представлені на професійних дегустаційних конкурсах та відзначаються високими нагородами. Лише у 2012 році
п'ять виробів, представлених на конкурс,
стали лауреатами номінації «Тріумф якості».
А
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Вона є членом спеціалізованої вченої ради з захисту докторських і кан- Ті
дидатських дисертацій НУХТ, багато ро-
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будь-який момент можна отримати слушну
пораду».

Кохан (Гавва) О.О., к.т.н.,
доцент кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських
виробів НУХТ:

ків була членом спеціалізованої вченої ради
Київського національного торговельноекономічному університету, членом Технічного комітету стандартизації (ТК 152) «Продукція кондитерська і харчоконцентратна».
За видатні наукові здобутки, високий
професіоналізм лише за останнє десятиріччя Антонеллу Миколаївну нагороджено грамотами Державного департаменту інтелектуальної власності (2004 p., 2010 p.), Міністерства освіти і науки України (2004 p.), Мінагрополітики (2005 p.), нагрудним знаком
«За наукові досягнення» (2005 p.), нагрудним
знаком «Творець» Державного департаменту інтелектуальної власності (2010 p.).
Наукова школа Антонелли Миколаївни
сприяє тому, що її учні працюють в багатьох
установах України і обіймають там керівні
посади. Вони з щирою вдячністю та глибокою повагою говорять про неї.

Ковбаса В.М., д.т.н., професор,
завідувач кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських
виробів НУХТ:
«З гордістю хочу сказати, що свої перші
кроки в науці я робив під керівництвом Антонелли Миколаївни, розробляючи технологію всім нам знайомого торта «Київський».
Антонелла Миколаївна — талановитий вчений і високопрофесійний педагог. Вона перша в університеті почала читати лекційні
курси, використовуючи методи системного аналізу. Буваючи на кондитерських фабриках України, де працюють
наші випускники, я відчуваю
гордість за свого ВчиГ теля. Низький Вам уклін!»
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Бондаренко Є.Г.,
BL К.Т.Н., доцент кафедри
технологи хлібопекарських
\
і кондитерських виробів
НУХТ:
«Антонелла Миколаївна дуже цілеспрямована людина, коли щось задумала зробити — обов'язково зробить. Вона гарний
педагог, талановитий науковець, а головне
— гарна людина. А ще вона — мій науковий
керівник при виконанні кандидатської дисертації. За що я їй дуже вдячна ».

Бут С.А., начальник
технологічної лабораторії ЗАТ
«Укркондитерпром»:
«Антонелла Николаевна — великий ученый, педагог и высококвалифицированный
специалист в кондитерской отрасли. Она
посвятила науке, в тесном контакте с промышленностью, всю свою жизнь, разработала много новых технологий и обеспечила
их внедрение.
Она воспитала целое поколение специалистов. Ее имя знают и любят все в этой
отрасли».

Волошина В.П., провідний
менеджер-технолог TOB
«Союзоптторг-Україна»:
«Я багато років працювала у науковій
групі, яку очолювала Антонелла Миколаївна в НУХТ. Вона — натхненний і талановитий науковець, чудовий педагог. На кожному підприємстві працюють її учні, які дуже
радіють зустрічі з нею. І я з глибокою повагою і щирою любов'ю ставлюся до Антонелли Миколаївни».

Яценко В.М., К.Т.Н., доцент,
керівник технологічного відділу
ДП «Зеєландія»:
«Думаю, що робота з Антонеллою Миколаївною залишила яскраві враження у кожного її учня. Це людина надзвичайної енергетики, невтомний генератор ідей. Інколи я
просто не поспівав за ходом її думок при обговоренні тих чи інших наукових аспектів.
Проте однозначно можу сказати, що знання,
отримані від Антонелли Миколаївни, я використовую і до сьогодні. Я завдячую долі, що
в моєму житті є такий Наставник».

Полякова О.І., K.T.H., директор з
продажу TOB «Джотті-Україна»:
«Кожна людина, яка зустрічається на
життєвому шляху, залишає особливий слід. І
якщо поталанить, то такі зустрічі можуть навіть життя перевернути, відкриваючи нові
грані пізнання світу. Серед таких людей є
мій викладач — Антонелла Миколаївна Дорохович. Я пишаюсь тим, що значну частину свого життя мала змогу співпрацювати з
таким мудрим, багатим знаннями, своїм любим викладачем, Наставником, від якого в

«Коли я була студенткою, мене особисто
вражало її бажання ділитися своїми знаннями з нами та те, що лектор отримує задоволення від своєї праці, від спілкування з молоддю. Саме з занять, які проводила Антонелла Миколаївна, у мене з'явилася зацікавленість у кондитерському виробництві, що
і обумовило моє майбутнє. Я пишаюсь тим,
що можу назвати Дорохович Антонеллу Миколаївну своїм Вчителем».

Соловйова ОЛ., к.т.н., майстертехнолог ПАО «Вінницька
кондитерська фабрика»:
«Один из самых важных в жизни людей
— учитель. Вы — учитель от Бога. Для Вас
это не профессия, это призвание. Я хочу поблагодарить Вас за все то прекрасное, чему
Вы меня научили, за Ваши силы и труды, за
Ваше колоссальное терпение и чуткость.
Хочется пожелать, чтобы Ваши ученики —
сегодняшние и бывшие, понимали, сколь
важна Ваша роль в их успехе и карьере. Вы
особенный человек. И я хочу, чтобы сегодня, завтра и даже еще через десяток лет Вы
также делились с учениками своим мнением, воспитывали их терпеливо. С большой
гордостью и уважением я говорю: мой Учитель— Дорохович Антонелла Николаевна».

Костенко (Яременко) О.М., к.т.н.,
асистент кафедри технології
хлібопекарських і кондитерських
виробів НУХТ:
«Антонелла Миколаївна — невтомна наукова «мама» для кожного, хто хоча б деякий час працював з нею. ії закоханість у
справу, невичерпність наукових ідей і невтомний творчий пошук захоплює. Довгих
літ Вам, Антонелло Миколаївно, здоров'я
міцного, весни в душі та настрою веселкового. Нехай усі творчі задуми стануть реальністю, а студенти та аспіранти, з якими працюєте, будуть гідними Вашими учнями!»

Лазоренко Н.П., к.т.н., доцент
кафедри технології харчування та
ресторанного бізнесу НУХТ:
«Для мене особисто Антонелла Миколаївна як друга мама. Вона вложила в мене
частинку своїх знань, раділа моїм успіхам і
разом зі мною переживала мої невдачі, допомогла визначити свій життєвий шлях і
розвила велику любов до науки. Я дуже
вдячна Богу, що подарував мені можливість
бути учнем Антонелли Миколаївни. Я щиро
вдячна їй за терпіння і мудрість, за ту частину себе, яку вона вклала в мене як майбутнього науковця». •
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