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ОСВІТА ТА ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД: 

у 1966 р. – закінчив Київський Політехнічний Інститут за спеціальністю 

хімічна технологія целюлозно-паперового виробництва, кваліфікація – інженер-

технолог. Кандидат технічних наук з 1978 року. Дисертацію захистив у 

спеціалізованій вченій раді з хімічної переробки деревини К 063.50.03 за 

спеціальністю 05.21.03 «Химия и технология древесины, целлюлозы и бумаги».  

Вчене звання Старший науковий співробітник присвоєно в 1982 році. Доктор 

технічних наук з 1998 р. Захистив докторську дисертацію у спеціалізованій 

вченій раді Д 26.002.05 Національного Технічного Університету України «КПІ» 

за спеціальністю 05.17.22 - технологія та обладнання хімічної переробки 

деревини. Стаж науково-педагогічної діяльності: 50 років, з них наукової – 49 

років.  

ВИКЛАДАЄ ДИСЦИПЛІНИ: «Матеріалознавство та основи технології 

виробництва товарів», «Експертиза транспортних засобів», Товарознавство. 

Транспортні засоби», Товарознавство. Цивільна зброя». 

КОЛО НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ: створення технологій і процесів 

виробництва екологічно-безпечних видів пакувального паперу, в т.ч. з 

бактерицидними властивостями і паковання на їхній основі, паперу для друку 

зниженої товщини і маси 1 м
2  

, фільтрувальних видів паперу і картону для 

очищення і стабілізації якості рідинних харчових продуктів, напоїв і виробів, 

електроізоляційних видів паперу для електротехнічної та електронної галузей 

промисловості. 

 



 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ: За період наукової діяльності 

науковий доробок налічує 369 публікацій. З них, наукового характеру – 131, 

навчально-методичного_– 6 , отриманих авторських свідоцтв та патентів – 87, 

тези наукових доповідей – 131. У наукових фахових виданнях  України – 131 

публікація, 2 монографії, 3 навчальних посібники, з яких 1 з грифом МОН 

України. 

ІНШІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ: Протягом 2004-2012 рр. член експертної 

ради Вищої Атестаційної комісії України з хімічних технологій, член 

спеціалізованої вченої ради Д.26.002.05 НТТУ «КПІ» зі спеціальності 05.17.08 

«Процеси та обладнання хімічної технології». Керування аспірантами: Здійснює 

підготовку науково-педагогічних кадрів, виступав науковим керівником 3-х 

аспірантів та консультантом дисертації на здобуття звання доктора технічних 

наук.  

 

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ ПУБЛІКАЦІЙ 

1.Розроблення способу отримання жиронепроникного пакувального паперу 

для харчових продуктів / Осика В.А., Коптюх Л.А.// Сборник научных трудов 

SWORLD – входит в международную наукометрическую базу РИНЦ, SCIENCE 

INDEKX-Импакт-фактор, вып 4, том 10, Одесса, 2012, С.104-110. ( фахове 

видання)  

2.Дослідження фракційного складу целюлозного волокна паперової маси / 

Коптюх Л.А., Глушкова Т.Г. // Науковий журнал «Вісник Донецького 

національного університету економіки і торгівлі ім. Туган-Барановського». 

Технічні  науки - 2011. -№1(49), С. 160-168. ( фахове видання)  

3.Оцінка структурно-фізичних властивостей паперу для друку / Коптюх 

Л.А., Глушкова Т.Г.// Товари і ринки №2, 2010 р. С. 137-144 ( фахове видання)  

4.Дослідження друкарських властивостей офсетного паперу зменшеної маси 

Науково-технічний збірник. /Глушкова Т.Г., Коптюх Л.А.//Наукові записки 

Українська Академія друкарства, 2010,- № 1, С.173-178. ( фахове видання)  



 

5.Розроблення складу розчину для підвищення жиронепроникності 

пакувального паперу. /Осика В.А., Коптюх Л.А. // Упаковка - 2010. №3, С. 16-19 

(фахове видання)  

6.Технологічні умови виготовлення паперових пакувальних матеріалів із 

заданими властивостями / Коптюх Л.А., Осика В.А., Плосконос В.В.// Упаковка 

– 2009, -  № - С.22-28. ( фахове видання)  

7.Перспектива використання тонкоподрібнених волокон целюлози як 

наповнювача при виробництві паперу і картону/ Глушкова Т.Г., Коптюх Л.А., 

Барабаш С.С. // Вісник КНУТД, Київ, 2008., №5(43), - С. 198-201 ( фахове 

видання)  

8.Підвищення жиронепроникності пакувального паперу / Коптюх Л.А. , 

ОсикаВ. А.// Упаковка , - 2008, - №2, - С . 23 – 26 ( фахове видання)  

9.Снижение линейной деформации бумаги для печати / Коптюх Л.А., 

Глушкова Т.Г. // Экотехнологии и ресурсосбережение. -2008.-№3, С.35-40. 

(фахове видання)  

10. Властивості паперових  пакувальних  матеріалів в залежності від умов їх  

виготовлення / Коптюх Л. А., Осика В. А., Плосконос В. Г. // Упаковка  , - 2009 , 

- № 4 , - С 26- 28 ( фахове видання).  

 

 

 

  


