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ВІД УКЛАДАЧІВ
Біобібліографічний

покажчик

підготовлено

до

60-річчя

наукової

діяльності Леоніда Омеляновича Ящука, директора науково-дослідного центру
«Індекс» Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова, видатного
вченого, доктора технічних наук, професора, завідувача кафедри мереж і
систем поштового зв’язку, академіка

Академії зв’язку України (1993 р.),

академіка Міжнародної академії інформатизації (1995 р.), ім’я якого широко
відоме світовій та вітчизняній громадськості.
Великі наукові результати, получені Леонідом Омеляновичем Ящуком та
його школою, позволяють йому заявити:
– Есть такая наука – почтовая связь! Горжусь тем, что стоял у ее истоков.
У біобліографічному виданні висвітлюються основні віхи життєвого і
трудового шляху, основні дати життя, трудової та науково-педагогічної
діяльності відомого українського вченого.
Матеріали покажчика з можливою повнотою подають описи публікацій
за 1957-2016 рр. При складанні біобібліографічного покажчика опрацьовано
матеріали кафедри «Мереж і систем поштового зв’язку» та матеріали фонду
бібліотеки Одеської національної академії зв’язку ім. О. С. Попова.
Представлені монографії, підручники, навчальні посібники та статті,
надруковані у збірниках наукових праць академії, інших вузів та науководослідницьких

закладів.

Також

представлені

матеріали

конференцій,

автореферати, дисертації, та авторські свідотцтва.
Записи в межах відповідних тематичних підрозділів розташовано за
алфавітом, описи біографічних матеріалів подано за хронологію публікацій.
Бібліографічний опис здійснюється мовою видання.
Опис друкованих праць дає уяву про широчінь його знань і поглядів,
значущість наукових розробок. Бібліографічний опис здійснено згідно з ДСТУ
ГОСТ 7:1:2006 «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги
та правила складання». Слова та словосполучення скорочуються відповідно до
ДСТУ 3582:13.
Друковані праці, не перевірені de visu (не описані безпосередньо за
джерелом), позначені астериском (*).
Покажчик призначено для науковців, аспірантів, викладачів, студентів.
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ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ
Біографічна довідка
Жизнь прожить – не поле перейти
Народна мудрість
Леонід Омелянович Ящук народився 20 листопада 1933 року в м. Одесі.
1941 р. Війна, евакуація в далеке башкірське м. Белебей.
1946-1949 рр. Вихованець Одеської військово-музичної школи, пізніше –
Одеської школи військово-музичних вихованців Радянської Армії.
1949-1950 рр. Служба в оркестрі 49-ї артилерійської бригади в місті
Котовськ.
1950-1951 рр. Закінчив середню школу № 50.
1951-1956

рр.

Поступив

і

з

відзнакою

закінчив

Одеський

електротехнічний інститут зв’язку.
1956-1959 рр. Старший інженер Єреванського телевізійного центру.
1959-1960 рр. Старший інженер, молодший науковий співробітник
Інституту математики Сибірського відділення Академії наук СРСР (м.
Новосибиірськ).
1960-1965
енергетичного

рр.

Завідувач

інституту

лабораторії

Сибірського

обчислювальної

відділення

Академії наук

техніки
СРСР

(м. Іркутськ).
Не буде перебільшенням сказати, що Л. Е. Ящук – людина-легеда для СЕІ
(Сибірський енергетичний інститут).
Він був і залишається:
- одним з перших співробітників СЕІ.
- в числі перших завідувачів лабораторіями і першим завідуючим
лабораторією обчислювальної техніки.
- єдиним серед фахівців ОЦ СЕІ, захистив кандидатську дисертацію в
галузі обчислювальної техніки, з практичним впровадженням результатів у
1962 р. на серійній ЕОМ БЕСМ – 2, встановленій в СЕІ у 1961 р.

4

1963 р. У Об’єднанній вченій Раді по фізико-математичним і технічним
наукам Сибірського відділення АН РСР (м. Новосибірськ) захистив дисертацію
на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук на тему: «Скорочення
часу

розповсюдження

перенесень

в

суматори

електронних

цифрових

обчислювальних машин».
З 1965 р. працює в Одеському електротехнічному інституті зв’язку ім. О.
С. Попова (пізніше – Українська державна академія зв’язку ім. О. С. Попова,
нині – Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова).
1966 рр. Присвоєно вчене звання доцента.
1990 рр. Присвоєно вчене звання професора.
1991 р. У вченій Раді Київського політехнічного інституту захистив
дисертацію у вигляді наукової доповіді на здобуття наукового ступеня доктора
технічних наук на тему: «Автоматизація управління процесорами сортування за
інформаційними ознаками».
1965-2005 рр. завідував кафедрами: обчислювальної техніки; основ
автоматики та обчислювальної техніки; цифрової техніки та керуючих систем
електрозв’язку; автоматизації технологічних процесів; мереж та систем
поштового зв’язку. Обґрунтовує необхідність вирішення завдань поштового
зв'язку, створює наукову школу, очолює новий науковий напрямок –
оптимізація поштового зв'язку, входить до складу редколегій фахових науковотехнічних журналів, до складу спеціалізованих вчених Рад.
У розвитку нового напрямку приймає активну участь в організації
підготовки фахівців поштового зв'язку, створення факультету, а потім інституту
поштового зв'язку. При активній підтримці Голови спеціалізованої вченої Ради
за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі» професора Н. В.
Захарченко вдається переконати ВАК України в доцільності включення в
паспорт спеціальності проблемних завдань поштового зв'язку.
Спеціалізовані вчені Ради починають приймати до захисту дисертаційні
роботи по проблемам поштового зв'язку.
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З цього часу всі наукові дослідження Леоніда Омеляновича Ящука, всі
наукові публікації, тематика дисертаційних робіт аспірантів – виключно з
проблем поштового зв'язку.
Ім’я Леоніда Омельяновича Ящука, автора 297 публікацій, визнано
авторитетом в області поштового зв’язку, основоположником теоретичних
основ поштового зв'язку.
Результати цієї роботи проявляються у вигляді наукових та навчальних
публікацій, в числі яких кілька монографій, підручники, навчальні та методичні
посібники, 150 статтей у науково-технічних виданнях, 35 доповідей на науковотехнічних конференціях (міжнародних, СРСР, України), 7 авторських свідотцтв
СРСР на винаходи, усі впроваджені.
Керує підготовкою аспірантів, виконанням науково-дослідних робіт за
контрактами з Державним департаментом з питань зв'язку та інформатизації
України.
2006 р. Присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки
України».
Професора Ящука Леоніда Омеляновича вважають великим фахівцем в
області обчислювальної техніки, розпізнавальних систем, поштового зв'язку. В
енциклопедичних виданнях про нього друкуються статті.

6

ОСНОВНІ НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ РОЗРОБКИ
ПІД КЕРІВНИЦТВОМ ТА ЗА УЧАСТЮ
ПРОФЕСОРА Л. О. ЯЩУКА
Модернізація електронної цифрової обчислювальної машини БЕСМ-2.
Розробка алгоритмів та методів розпізнавання цифрових поштових
індексів.
Розробка комплексу цифрочитаючих, розпізнавальних та керуючих
пристроїв автоматичних листосортирувальних машин.
Розробка комплексу програм для формування планів прямування та
розрахунків контрольних строків пересилки письмової кореспонденції між
республіканськими, крайовими, обласними та найвизначнішими центрами
СРСР.
Розробка національної поштової індексації України.
Розробка схем магістральних перевезень пошти в Україні.
Розробка принципів синхронізації оброблень і перевезення пошти.
Мінімізація контрольних термінів пересилання поштових відправлень в
Україні.
Оптимізація мережі об’єктів поштового зв’язку.
Оптимізація технології обробки письмової кореспонденції в Україні.
Розробка принципів визначення собівартості надавання послуг поштового
зв’язку.
Розробка проекту державного стандарту України «Поштовий зв’язок.
Терміни та висновки основних понять».
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МАТЕРІАЛИ ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ,
НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ ТА ПЕДАГОГІЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукові праці
-1963Сокращение

времени

распространения

переносов

в

сумматорах

электронных цифровых вычислительных машин [Текст] : автореф. дис. … канд.
техн. наук / Ящук Леонид Емельянович. – Новосибирск, 1963. – 16 с.
-1965Модернизация электронной цифровой вычислительной машины БЭСМ-2
[Текст] / Л. Е. Ящук. – Новосибирск : Наука, Сибирское отделение, 1965 – 72 с.
-1987Автоматизация обработки письменной корреспонденции [Текст] / И. В.
Барсук, Г. К. Гиль, А. М. Демин [и др.] – М.: Радио и связь, 1987. – 360 с.
-1991Автоматизация управления процессами сортировки по информационным
признакам [Текст] : дис. … в виде научного доклада д-ра техн. наук / Ящук
Леонид Емельянович. – К., 1991. – 34 с.
-1999Довідник з поштової індексації населених пунктів України: на 1січня
1999 року [Текст] / Ю. О. Парамонов, І. В. Шерепа, Л. О Ящук ; під ред. д-ра
техн. наук Л. О. Ящука. – К., 1999. – 496 с.
Довідник з поштової індексації населених пунктів України : на 1липня
1999 року [Текст] / Ю. О. Парамонов, І. В. Шерепа, Л. О. Ящук ; під. ред. д-ра
техн. наук Л. О. Ящука. – К., 1999. – 272 с.
-2002Оптимізація поштового зв’язку України [Текст] / П. П. Воробієнко, С. О.
Довгий, В. А. Коляденко, В. М. Мороз, В. Г. Мухін, О. Л. Нечипорук, Л. О.
Ящук ; за заг. ред. С. О. Довгого ; наук. ред. Л. О. Ящук. – К.: Укрпошта, 2002.
– 160 с.
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-2003Довідник з поштової індексації населених пунктів України : на 1січня
2003 року. Т. 1 [Текст] / В. М. Бойчук, Д. Г. Ларін, Ю. О. Парамонов, Л. О.
Ящук ; за ред. д-ра техн. наук Л. О. Ящука. – К., 2003. – 296 с.
Довідник з поштової індексації населених пунктів України : на 1 червня
2003 року. Т. 2 [Текст] / В. М. Бойчук, Д. Г. Ларін, Ю. О. Парамонов, Л. О.
Ящук ; за ред. д-ра техн. наук Л. О. Ящука. – К., 2003. – 344 с.
-2008Оптимізація мереж і систем поштового зв'язку [Текст] : монографія / А. І.
Кидисюк, Л. О. Ящук. – К.: Знання, 2008. – 269 с.
Перспективи розвитку поштового зв'язку України

: регуляторні,

економічні та технологічні принципи [Текст] : монографія / К. О. Танащук, Л.
О. Ящук, О. Л. Нечипорук [та ін.]. – К. : ДУІКТ, 2008. – 338 с.
-2010Оптимізація сортування поштових одиниць. Методи, моделі, алгоритми
[Текст] : монографія / Л. О. Ящук ; каф. мереж та систем поштового зв'язку. –
Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2010. – 137 с.

Підручники та навчальні посібники
-1973Арифметические основы ЭЦВМ [Текст] : лекции по курсу ЭВМ и
вычислительная техника / Л. Е. Ящук . – Одесса : ОЭИС им. А. С. Попова, 1973.
– 57 с.
-1985Применение микропроцессоров в технике связи. Программирование
микропроцессоров [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. Ящук. – Одесса : ОЭИС им. А.
С. Попова, 1985. – 64 с.
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-1987Применение микропроцессоров в технике связи. Реализация логических и
арифметических операций [Текст] : учеб. пособие / Л. Е. Ящук. – Одесса :
ОЭИС им. А. С. Попова, 1987. – 71 с.
-1996Распознающие системы почтовой связи [Текст] / Л. Е. Ящук. – Одесса :
УГАС им. А. С. Попова, 1996. – 62 с.
-2004Математичні моделі функціонування мереж поштового зв'язку [Текст] :
навч.посібник / В. М. Мороз, В. Г. Мухін, Л. О. Ящук. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С.
Попова, 2004. – 35 с.
-2005Оптимізація сортування поштових відправлень [Текст] : навч.посібник з
дисциплін підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів поштового зв'язку ;
каф. мереж і систем поштового зв'язку / Л. О. Ящук. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С.
Попова, 2005. – 24 с.
-2007Розпізнавальні системи поштового зв'язку [Текст] : навч. посібник / В. І.
Голуб, Л. О. Ящук ; за ред. д-ра техн. наук, проф. Ящука Л. О. ; каф. мереж і
систем поштового зв'язку. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2007. – 130 с.
-2008Мережі та системи поштового зв'язку [Текст] : навч. посібник / С. С.
Кріль, Л. О. Ящук ; за ред. Л. О. Ящука ; каф. мереж та систем поштового
зв'язку. – Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2008. – 223 с.
-2009Сети и системы почтовой связи [Текст] : учеб. пособие / С. С. Криль, Л. Е.
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-2014Логістика поштового зв'язку [Текст] : підручник / Л. О. Ящук ; каф.
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Схемы релейной автоматики [Текст] : метод. рук. к лаб. работе ; каф.
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Прийняття рішень у системах розпізнавання образів [Текст] : метод.
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Л. О. Ящук. – Одеса : УДАЗ ім. О. С. Попова, 2000. – 16 с.
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О. С. Попова, 2000. – 28 с.
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Об одном алгоритме поиска кратчайших путей в сети связи [Текст] / Н. А.
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Электрическая связь: сборник. – К.: Техніка, 1975. – С. 68-71.
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О

распределении

направлений

сортировки

по

накопителям

сортировочной машины [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и
технологии. – 2010. – № 7. – С. 20.
Оптимизация загрузки рабочих мест в системах последовательнопаралельной обработки почтових единиц [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь.
Техника и технологии. – 2010. – № 8. – С. 16-18.
Оптимізація нормативів розвитку та розміщення мережі об'єктів
поштового зв'язку. Ч. 2. Методичні засади та алгоритми оптимізації [Текст] /
Ю. О. Парамонов, І. Г. Швайко, Л. О. Ящук [та ін.] // Зв'язок. – 2010. – № 1. – С.
24-28.
Оптимізація нормативів розвитку та розміщення мережі об'єктів
поштового зв'язку. Ч. 3. Обгрунтування оптимізованих нормативів розвитку та
розміщення мережі об’єктів поштового зв’язку національного оператора.
[Текст] / Д. Г. Ларін, Ю. О. Парамонов, І. Г. Швайко, Л. О. Ящук // Зв'язок. –
2010. – № 3. – С. 33-35.
Оптимизация

распределения

операций

обработки

письменной

корреспонденции между объектами почтовой связи [Текст] / Л. Е. Ящук //
Почтовая связь. Техника и технологии. – 2010. – № 11. – С. 9-11.
Оптимизация номиналов и тиражей почтовых марок [Текст] / Л. Е. Ящук
// Почтовая связь. Техника и технологии. – 2010. – № 2. – С. 10-13.
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Региональные АСЦ: взгляд издалека (автоматизация сортировки) [Текст] /
Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2010. – № 10. – С. 20-24.
Стратегия безостановочной многоэтапной сортировки почтовых единиц
[Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2010. – № 5. –
С. 16-19.
-2011Адаптація багатоетапного сортування поштових одиниць до обсягів
поштових потоків [Текст] / Л. Е. Ящук // Зв'язок. – 2011. – № 2. – С. 40-41.
Анализ универсальных услуг почтовой связи в странах-участницах РСС
[Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2011. – № 7. –
С. 7-11.
Анализ нормативов развития и размещения объектов почтовой связи в
странах-участницах РСС [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и
технологии. – 2011. – № 8. – С. 9-16.
Анализ нормативов развития и размещения объектов почтовой связи в
странах-участницах РСС [Текст-окончание] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь.
Техника и технологии. – 2011. – № 9. – С. 9-10.
Оптимизация соотношения автоматического и ручного распознавания
адресной информации в письмосортировочных машинах [Текст] / Л. Е. Ящук //
Почтовая связь. Техника и технологии. – 2011. – № 1. – С. 24-25.
Оптимизация места расположения логистического склада [Текст] / Л. Е.
Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2011. – № 2. – С. 19-22.
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Повышение эффективности контейнерных перевозок почтовых грузов
[Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2011. – № 4. –
С. 19-22.
-2012Автоматизированное составление таблиц многоэтапной сортировки
письменной корреспонденции [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и
технологии. – 2012. – № 5. – С. 17-20.
Вопросы оптимизации иерархической структуры сети почтовой связи
[Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2012. – № 10. –
С. 13-15.
Многоэтапная ручная сортировка: новые подходы, новые возможности
[Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2012. – № 3. –
С. 16-18.
Научное обоснование нормативов территориальной доступности ОПС
[Текст] / Л. Я. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2012. – № 6. –
С. 1-5.
Об эффективности передвижных отделений связи [Текст] / Л. Е. Ящук //
Почтовая связь. Техника и технологии. – 2012. – № 12. – С. 13-16.
Оптимальный компромисс [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь.
Техника и технологии. – 2012. – № 2. – С. 17-21.
Оптимизация перевозок письменной корреспонденции в сети почтовой
связи с главным сортировочным центром [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая
связь. Техника и технологии. – 2012. – № 8. – С. 21-22.
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Плюсы и минусы видеокодирования [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая
связь. Техника и технологии. – 2012. – № 1. – С. 19-20.
Проблемы согласования автоматизированной и ручной обработки почты
[Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2012. – № 9. –
С. 1-6.
Разработка методики размещения объектов почтовой связи : итоги НИР
[Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2012. – № 11. –
С. 6-8.
Сравнительный

анализ

технологий

автоматизированной

обработки

письменной корреспонденции в региональных сортировочных центрах [Текст] /
Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2012. – № 4. – С. 7-8.
Статистичні

дослідження

ефективності

сортування

та

пакування

поштових одиниць [Текст] / Є. Д. Осадчий, В. П. Ткачук, Л. О. Ящук // Зв'язок.
– 2012. – № 2. – С. 47-49.
Стратегія автоматизованого сортування письмової кореспонденції в
регіональних сортувальних центрах [Текст] / А. І. Кидисюк, М. П. Куницький,
Л. О. Ящук // Зв'язок. – 2012. – № 1. – С. 38-45.
Умови відсутності простоїв у процесах сортування та пакування
поштових одиниць [Текст] / Є. Д. Осадчий, В. П. Ткачук, Л. О. Ящук // Зв'язок.
– 2012. – № 3. – С. 29-32.
-2013Аналіз ефективності пересувних відділень поштового зв'язку [Текст] / Л.
О. Ящук // З в'язок. – 2013. – № 1. – С. 31-35.
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Анализ показателей технико-экономической эффективности почтовых
маршрутов [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. –
2013. – № 3. – С. 10-13.
Вопросы унификации моделей почтовых автомобилей [Текст] / Л. Е.
Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2013. – № 1. – С. 12-14.
Вопросы повышения эффективности сортировки и упаковки письменной
корреспонденции в региональных сортировочных центрах / Л. Е. Ящук

//

Почтовая связь. Техника и технологии. – 2013. – № 9 – С. 11-14.
Минимизация количества и оптимизация размещения рабочих мест
обработки почтовых единиц в обьекте почтовой связи [Текст] / Л. Е. Ящук //
Почтовая связь. Техника и технологии. – 2013. – № 4. – С. 7-12.
Минимизация стоимости автоматизированной многоэтапной сортировки
письменной корреспонденции [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и
технологии. – 2013. – № 7. – С. 15-18.
Определение обьемов сортировки письменной корреспонденции в
региональных сортировочных центрах [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь.
Техника и технологии. – 2013. – № 6. – С. 3-6.
Оптимізація пересилання поштових посилок в Україні [Текст] / Л. О.
Ящук // Зв’язок . – 2013. – № 5. – C. 30-41.
Оптимізація схеми магістральних перевезень пріоритетної пошти [Текст]
/ Л. К. Бугеда, Л. О. Ящук // Зв'язок. – 2013. – № 4. – С. 59-63: 3 рис., 2 табл.
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Підвищення ефективності сортування письмової кореспонденції в
обласних центрах України [Текст] / А. І. Кидисюк, В. П. Ткачук, Л. О. Ящук //
Зв'язок. – 2013. – № 2. – С. 30-33.
Підвищення ефективності автоматизованого багатоетапного сортування
письмової кореспонденції через упровадження віртуальних об'єктів поштового
зв'язку [Текст] / Л. О. Ящук // Зв'язок. – 2013. – № 3. – С. 49-53. : 3 табл., 2 рис.
Підвищення ефективності сортування письмової кореспонденції в
обласних центрах України [Текст] / А. І. Кидисюк, В. П. Ткачук, Л. О. Ящук //
Зв'язок. – 2013. – № 2. – С. 30-33.
Проблемы автоматизации упаковки письменной корреспонденции в
региональных автоматизированных сортировочных центрах [Текст] / Л. Е.
Ящук // Радио. – 2013. – № 11. – С. 1-4.
Теоретичні передумови групової синхронізації оброблення і перевезення
поштових одиниць [Текст] / Л. О. Ящук // Наукові праці ОНАЗ ім. О. С.
Попова: збірник. – Одеса, 2013. – № 1. – С. 43-48.
-2014Оптимизация контейнерных перевозок посылок по кольцевым почтовым
маршрутам [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. –
2014. – № 4. – С. 8-13.
Оптимизация контейнерных перевозок посылок по кольцевым почтовым
маршрутам [Текст-окончание] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и
технологии. – 2014. – № 5. – С. 16-17: 4 табл.
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Оптимизация

обмена

письменной

корреспонденции

между

региональными сортировочными центрами [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая
связь. Техника и технологии. – 2014. – № 12. – С. 19-20.
Оптимизация трассировок кольцевых почтовых маршрутов [Текст] / Л. Е.
Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2014. – № 11. – С. 17-19.
Оптимизация

обмена

письменной

корреспонденции

между

региональными сортировочными центрами [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая
связь. Техника и технологии. – 2014. – № 12. – С. 19-20.
Применение

кольцевых

почтовых

маршрутов

для

магистральных

перевозок посылок [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и
технологии. – 2014. – № 1. – С. 20-23: 2табл., 2 рис.
Підвищення ефективності контейнерних перевезень посилок кільцевими
поштовими маршрутами [Текст] / Л. К. Бугеда, Л. О. Ящук // Зв’язок. – 2014. –
№ 2. – С. 35-44.
Поиск путей минимальной стоимости в сети почтовой связи [Текст] / Л.
Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2014. – № 9. – С. 10-15.
Упровадження

сучасної

науково-технічної

термінології

поштового

зв’язку – нагальна потреба сьогодення [Текст] / Л. О. Ящук // Зв’язок. – 2014. –
№ 1. – C. 34-38.
-2015Вопросы

практической

реализации

сортировки

письменной

корреспонденции на виртуальные объекты почтовой связи [Текст] / Л. Е. Ящук
// Почтовая связь. Техника и технологии. – 2015. – № 4. – С. 12-13.
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К вопросу о минимизации стоимости автоматизированной многоэтапной
сортировки письменной корреспонденции [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая
связь. Техника и технологии. – 2015. – № 2. – C. 19-20: 1 табл.
Минимизация количества пассажирских поездов с почтовыми вагонами в
составах [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2015. –
№ 11. – С. 20-21.
Минимизация суммарной протяжности почтовых маршрутов в сети
почтовой связи [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. –
2015. – № 12. – С. 13-17.
Наукове обгрунтування нормативів розвитку та розміщення мережі
об’єктів поштового зв’язку в Україні [Текст] / Л. О. Ящук // Зв’язок. – 2015. – №
1. – С. 26-35.
Наукове обгрунтування нормативів і нормативних строків пересилання
поштових відправлень та поштових переказів [Текст] / Л. О. Ящук // Зв’язок. –
2015. – № 4. – С. 32-36.
Оптимізація оброблення і перевезення письмової кореспонденції в
мережах поштового зв'язку України [Текст] / Л. О. Ящук // Зв'язок. – 2015. – №
3. – С. 30-32 : 2 табл.
Оптимизация времени отправления почтовых маршрутов из РАСЦ
[Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2015. – № 8. –
С. 12-15.
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Повышение

эффективности

контейнерных

перевозок

посылок

по

кольцевым почтовым маршрутам [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь.
Техника и технологии. – 2015. – № 9. – С. 12-15.
Повышение

эффективности

контейнерных

перевозок

посылок

по

кольцевым почтовым маршрутам [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь.
Техника и технологии. – 2015. – № 10. – С. 6-9.
Проблеми

автоматизованого

багатоетапного

сортування

письмової

кореспонденції [Текст] / Л. О. Ящук // Зв’язок. – 2015. – № 5. – С. 23-31.
Проблеми імплементації Директиви Європейського Парламенту та Ради
97/67 ЄС про спільні правила розвитку внутрішнього ринку поштових послуг
Співтовариства та покращення якості обслуговування [Текст] / Л. О. Ящук //
Зв’язок. – 2015. – № 2. – С. 25-31.
Синхронизация

процессов

обработки

и

перевозки

письменной

корреспонденции [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии.
– 2015. – № 3. – С. 14-17.
-2016Лише три слова …[Текст] / Л. О. Ящук // Зв’язок. – № 5.– 2016. – С. 72-75.
Об измерении контрольных сроков пересылки ПК [Текст] / Л. Е. Ящук //
Почтовая связь. Техника и технологии. – 2016. – № 7. – С. 4-6.
Объективный

контроль

показателей

качества

пересылки

простой

письменной корреспонденции [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и
технологии. – 2016. – № 3. – С. 12-17.
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Проблеми

автоматизованого

багатоетапного

сортування

письмової

кореспонденції [Текст] / Л. О. Ящук // Зв’язок. – 2016. – № 1. – С. 24-32.
Повышение

эффективности

многоэтапной

сортировки

письменной

корреспонденции в региональных автоматизированных сортировочных центрах
[Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2016. – № 1. –
С. 15-18.
Побудова мінімальної сукупності поштових маршрутів мінімальної
сумарної протяжності [Текст] / Л. О. Ящук // Зв’язок. – 2016. – № 3. – С. 43-48.
Створення транзитного контейнерного термінала – шлях до радикального
підвищення ефективності пересилання поштових посилок в Україні [Текст] / Л.
О. Ящук // Зв’язок. – № 5. – 2016. – C. 31-37.
Стратегия развития сетей почтовой связи в сельской местности [Текст] /
Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. – 2016. – № 8. – С. 12-15.
Стратегія розвитку мереж поштового зв’язку в сільській місцевості
[Текст] / Л. О. Ящук // Зв’язок. – 2016. – № 4. – С. 38-44.
Стратегия сокращения сети сельских отделений связи: от модели к
реальности [Текст] / Л. Е. Ящук // Почтовая связь. Техника и технологии. –
2016. – № 9. – С. 7-9.
Теория и практика обмена СПЕ в узлах сети почтовой связи [Текст] / Л. Е.
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