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Researcher ID 
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2. Освіта та кваліфікація 

(із зазначенням року, закладу вищої освіти, 

спеціальності, у тому числі наукової) 

У 2009 р. закінчив факультет ресторанно-

готельного та туристичного бізнесу 

Київського національного торговельно-

економічного університету за 

спеціальністю "Технологія харчування".  

У 2014 р. захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних 

наук у Київському національному 

торговельно-економічному університеті за 

спеціальністю 05.18.16 – технологія 

харчової продукції, тема дисертації 

"Технологія борошняних кулінарних 

виробів на основі пророщеного зерна 

пшениці". 

3. Підвищення кваліфікації • 17 березня – 21 березня 2014 р. – 

навчання за програмою для викладачів 

з охорони праці вищих навчальних 

закладів на державному підприємстві 

"Головний навчально-методичний 

центр Держгірпромнагляду України"; 

• 24 березня – 22 червня 2015 р. – Вища 

школа педагогічної майстерності 

КНТЕУ; 

• 1 квітня – 5 квітня 2019 р. – навчання 

за програмою для викладачів з 

охорони праці вищих навчальних 

закладів на державному підприємстві 

"Головний навчально-методичний 

центр Держпраці". 

4. Міжнародний досвід – 

5. Особисті нагороди – 

http://orcid.org/0000-0002-7378-1050
http://www.researcherid.com/rid/N-2995-2016
http://scholar.google.com.ua/citations?user=9DvMbMoAAAAJ&hl=uk
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=F6FPO8wDVQmHtDfQJeE&preferencesSaved=
https://www2.scopus.com/results/authorNamesList.uri?sort=afprfnm-t&src=al&st1=Kryvoruchko&st2=&orcidId=&affilName=Kyiv+NAtional+University+of+Trade+and+Economics&sid=b5d1d7f59b3b506117e43ea058fca5c1&sot=anl&sdt=cl&sl=84&s=AUTHLASTNAME%28Kryvoruchko%29+AND+AFFIL%28Kyiv+NAtional+University+of+Trade+and+Economics%29&resultsPerPage=20&offset=1&oldAllField=off&jtp=false&currentPage=1&previousSelectionCount=0&tooManySelections=false&showFullList=false&authorPreferredName=&cl=t&authorSearchURL=https%3a%2f%2fwww2.scopus.com%2fsearch%2fform.uri%3fdisplay%3dauthorLookup%26st1%3dKryvoruchko%26st2%3d%26orcidId%3d%26origin%3dsearchauthorlookup%26returnTo%3dauthorLookup%26txGid%3dd2a9221a2d6e11d87e3177ea16e6a652&allField=off&allField2=off&selectionPageSearch=anl&authSubject=LFSC&authSubject=HLSC&authSubject=PHSC&authSubject=SOSC&exactAuthorSearch=false&activeFlag=true&origin=AuthorNamesList&cluster=autsrctitle%2c%22Eastern+European+Journal+Of+Enterprise+Technologies%22%2ct%2bautafnameid%2c%22Kyiv+National+University+of+Trade+and+Economics%2360103725%22%2ct&zone=leftSideBar&txGid=d33261a40017effec01cb6ca06627730


6. Перелік найвагоміших праць 

(заповнюється виключно відповідно до 

чотирьох підпунктів: 

1. Монографії 

2. Підручники 

3. Навчальні посібники 

4. Статті у фахових виданнях, матеріали 

конференцій 

4. Статті у фахових виданнях, матеріали 

конференцій 

• Криворучко М.Ю., Кравченко М.Ф., 

Поп Т.М. Технологічні властивості 

тістових напівфабрикатів з порошком 

із листя волоського горіха. Міжнар. 

наук.-практ. журн. “Товари і ринки”. 

Новітні технології оздоровчих 

продуктів. 2015. № 1. С. 201–208. 

• Криворучко М.Ю. Ціннісні орієнтири 

особистості як аспект безпеки 

життєдіяльності. Науковий журнал 

“Молодий вчений”. 2016. № 9 (36). С. 

192–196. 

• Криворучко М.Ю., Форостяна Н.П. 

Реологічні властивості пшеничного 

тіста з кокосовою клітковиною. 

Міжнар. наук.-практ. журн. “Товари і 

ринки”. Дослідження якості харчових 

продуктів. 2016. № 1. С. 177–184. 

• M. Kryvoruchko, O. Dzyundzya, 

V. Burak and others. Obtaining the 

powder-like raw materials with the 

further research into properties of 

eggplant powders. Міжнар. наукометр. 

наук. журн. “Східно-Європейський 

журнал передових технологій”. 

Технології та обладнання харчових 

виробництв. 2018. Т. 5, № 11 (95). С. 

14–20. 

• Криворучко М.Ю. Пружно-в’язкісні 

характеристики тістових композицій з 

кокосовою клітковиною. Міжнар. 

наук.-практ. журн. “Товари і ринки”. 

Дослідження якості харчових 

продуктів. 2018. № 3. С. 99–108. 

• M. Kryvoruchko, O. Dzyundzya, 

V. Burak and others. Establishing the 

effect of eggplant powders on the 

rheological characteristics of a 

semifinished product made from liver 

pate masses. Міжнар. наукометр. наук. 

журн. “Східно-Європейський журнал 

передових технологій”. Технології та 

обладнання харчових виробництв. 

2019. Т. 4, № 11 (100). С. 56–63. 

7. Досвід роботи • жовтень 2012 р. – жовтень 2014 р. – 

асистент кафедри інженерно-

технічних дисциплін КНТЕУ; 

• з листопада 2014 р. – старший 

викладач кафедри інженерно-

технічних дисциплін КНТЕУ. 

 


