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 У історико-бібліографічному нарисі відображено 

історію створення  даної наукової школи, її подальший 

розвиток і наукові досягнення. В окремих розділах 

читач знайде інформацію про засновника та керівників 

школи, а також  перелік основних публікацій її 

учасників.    

      Видання може бути корисним для науковців, 

студентів і аспіратів, а також читачів, які бажають 

розширити свої знання у цій галузі. 
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ВСТУП 

 

       Наукова школа є доволі  ефективною формою 

творчої співпраці колективу вчених в певній галузі 

науки. Вчених школи об’єднують, насамперед, спільні 

наукові інтереси та творчій підхід до вирішення завдань. 

В роботі, окрім наукових досліджень, велику роль 

відіграють безперервне спілкування, наукові дискусії, 

зв’язок з виробництвом. Від діяльності творчого 

колективу школи, його досягнень значною мірою 

залежить науковий імідж університету і якість 

підготовки студентів. 

     З метою розкриття наукового потенціалу одного з 

провідних аграрних вузів Півдня України, наукова 

бібліотека пропонує вашій увазі шостий випуск проекту 

«Наукові напрями ТДАТУ» -  «Наукова  школа к.т.н. 

Ф. Ю. Ялпачика «Підвищення ефективності 

технологічних процесів і обладнання харчових 

виробництв і переробки сільськогосподарської 

продукції». На сторінках цього видання ви зможете 

ознайомитися з історією створення, основними 

досягненнями і напрямами роботи наукової школи. 

Окремий розділ присвячений засновнику школи к.т.н. Ф. 

Ю. Ялпачику та керівнику школи д.т.н К. О. Самойчуку. 

   Заключний розділ традиційно містить основні 

публікації керівника і учасників школи. При підготовці 

історико-бібліографічного нарису були використані 

матеріали з сайту кафедри обладнання переробних і 

харчових виробництв ім. професора Ф. Ю. Ялпачика 

(http://www.tsatu.edu.ua/ophv/naukova-shkola/)  

   Видання може бути корисним для науковців, студентів 

і аспіратів, а також читачів, які бажають розширити свої 

знання у цій галузі. 

 

http://www.tsatu.edu.ua/ophv/naukova-shkola/
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ІСТОРІЯ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

    
Наукова школа з проблем підвищення 

ефективності технологічних процесів і обладнання 

харчових виробництв і переробки сільськогосподарської 

продукції, була заснована у 2004 році к.т.н., професором 

Ф. Ю. Ялпачиком. Появі наукової школи сприяли умови 

створені на кафедрі, накопичений досвід та згуртований 

колектив об’єднаний одною метою. Фундаментальні і 

прикладні дослідження членів школи були спрямовані 

на розробку основ гомогенізації та диспергування 

харчових мікроемульсій, оптимізацію технологій та 

обладнання низькотемпературного зберігання 

плодоовочевої продукції в умовах півдня України, 

створення нових високоефективних дробарок зернової 

сировини і струминних змішувачів рідких компонентів.  

Перспективи розвитку технологій, зазначених 

вище, тісно пов’язані з удосконаленням енерго- та 

матеріалоємних процесів. Актуальність вирішення 

питань модернізації та покращення обладнання, 

технологій обумовили тематику досліджень учасників 

школи. Різноманітність та специфічність напрямів 

досліджень дали підґрунтя для захисту цілої низки 

дисертацій. Протягом перших років існування наукової 

школи дисертації на здобуття наукового ступеня  

кандидата технічних наук захистили: С. В. Кюрчев, 

О. П. Ломейко, В. О. Олексієнко, К. О. Самойчук, 

Н. О. Фучаджи, В. Ф. Ялпачик. Наприклад, 

В. О. Олексієнко займався перспективним напрямком 

вдосконалення конструкції кормодробарок ударно-

перетираючої дії. Дослідження були спрямовані на 

підвищення якості та зниження енергоємності процесу 

подрібнення зернових матеріалів шляхом вдосконалення 
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молоткового ротора кормодробарки. Оскільки 

поліпшення цих показників, особливо в умовах малих 

сільгосппідприємств, значно зменшує собівартість 

готової продукції.  

Дисертація О. П. Ломейка, присвячена 

науковому обґрунтуванню впливу тепловологісних 

процесів при заморожуванні плодової, овочевої та 

ягідної продукції у псевдозрідженому стані на 

енергетичні показники флюїдизаційного 

швидкоморозильного апарату. Автором була 

розроблена методика для визначення витрат енергії на 

виморожування вологи з продукту і атмосферного 

повітря. Визначені параметри і режими роботи 

удосконаленого флюїдизаційного апарату, які 

забезпечують більш високі його техніко-економічні 

показники. Розрахунки техніко-економічних 

показників використання запропонованого способу 

показали, що за рахунок зменшення надходження 

вологого атмосферного повітря до морозильної камери, 

енерговитрати процесу заморожування істотно 

знижуються. Завдяки використанню традиційних і 

сучасних теоретичних методів досліджень, проведенню 

активних експериментів, вдалося підтвердити 

результати дисертаційної роботи.  

Один з напрямів роботи наукової школи 

гомогенізація та диспергування емульсій - область 

наукових інтересів К. О. Самойчука. У 2008 році 

Кирило Олегович захистив кандидатську дисертацію на 

тему «Обґрунтування параметрів та режимів роботи 

протитечійно-струминного гомогенізатора молока». 

Робота містить результати теоретичних та 

експериментальних досліджень проведених автором в 

рамках наукової школи. Було розроблено методику 

розрахунку параметрів протитечійно-струминного 
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гомогенізатора молока та запропоновано промисловий 

зразок гомогенізатора. Результати дослідження та 

лабораторну установку в подальшому використали в 

навчальному процесі. 

На основі провідних положень школи, вперше в 

Україні розроблено теорію диспергування жирової фази 

молока, завдяки чому створено передумови для 

промислового виробництва нового енергозберігаючого 

обладнання для гомогенізації та вирішення проблеми 

недостатньої техніко-технологічної ефективності 

виробництва молока та молочних продуктів в Україні. 

Розроблені технології заморожування плодоовочевої 

сировини для вирішення проблеми недостатньої 

ефективності низькотемпературного її зберігання. 

Наукова література відображає різні точки зору 

на розуміння наукової школи. Численні дискусії 

показують, що основні розбіжності полягають у 

вироблені критеріїв, за якими визначається сам факт 

існування наукової школи. Одним з базових критеріїв 

наукової школи є засновник школи. Оскільки, як 

правило, за науковою школою завжди стоїть ім’я 

конкретного вченого, який у певний час взяв на себе 

місію лідера, організатора, заклав її основи та традиції. 

Отже не викликає сумніву, що рішення такої задачі під 

силу вченому який сам вже пройшов певний науковий 

шлях.  
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КЕРІВНИКИ НАУКОВОЇ ШКОЛИ 

 

 

 

Ялпачик 

Федір Юхимович 

(1947-2017) 
засновник і перший керівник 

наукової школи, 

кандидат технічних наук, 

професор, завідувач кафедри  

«Обладнання переробних  

і харчових виробництв» 

 
Федір Юхимович Ялпачик почав трудову і 

наукову діяльність у 1976 році на посаді асистента 

кафедри «Теплотехніка і гідравліка». В 1979 році подає 

до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня 



 9 

кандидата технічних наук за темою «Дослідження 

ущільнення шарових важелів перемикання золотників 

розподілювачів тракторних гідросистем з метою 

підвищення їх післяремонтного ресурсу» в 

спеціалізовану вчену раду Саратовського інституту 

механізації сільського господарства і успішно її 

захищає.  

Період з 1980 по 1998 рік пов’язаний з роботою 

Федора Юхимовича на кафедрі «Механізація 

тваринницьких ферм» на посадах ст. викладача, в. о. 

доцента, доцента. Деякий час він виконував обов’язки 

завідувача кафедри. Працюючи на кафедрі МТФ, 

Ф. Ю. Ялпачик займався науковими дослідженнями за 

напрямком механізації приготування кормів, зокрема 

удосконаленням машин для їх подрібнення. Була 

практично завершена дисертація на здобуття вченого 

ступеня доктора технічних наук, але за деякими 

об’єктивними обставинами, до захисту вона не була 

представлена.  

У вересні 1998 року Федір Юхимович був 

призначений завідувачем кафедри «Механізація 

переробки і зберігання сільськогосподарської продукції» 

(МПЗСГП). 

В 2000 році Ф. Ю. Ялпачик почав працювати 

деканом факультету «Механізація сільського 

господарства» з одночасним виконанням за 

сумісництвом обов’язків завідувача кафедри МПЗСГП, 

яка в 2005 році була перейменована в кафедру 

«Обладнання переробних і харчових виробництв». У 

тому ж 2005 році Федір Юхимович обійняв посаду 

декана знов створеного факультету «Переробка і 

зберігання продукції сільського господарства» (ПЗПСГ). 

В вересні 2007 року Федір Юхимович залишив посаду 
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декана факультету і повністю перейшов до завідування 

кафедрою ОПХВ.  
 

 
 

Успішне поєднання навчальної, методичної та 

наукової діяльності відображене у 200 наукових працях, 

навчальних посібниках та підручниках, з проблем 

механізації переробки та зберігання продукції сільського 

господарства.  

За роки плідної праці Федір Юхимович 

багаторазово заохочувався подяками, преміями, був 

нагороджений відзнаками «Знак Пошани», «Відмінник 

аграрної освіти та науки» ІІ та ІІІ ступенів, 

«Заслужений викладач ТДАТУ». За видатні заслуги в 

навчальній та науково-методичній роботі Федору 

Юхимовичу в 2010 році було присвоєне вчене звання 

професора. 

На жаль, у 2017 році Федір Юхимович пішов із 

життя. 26 квітня того ж року наказом Ректора 

університету кафедра «Обладнання переробних та 

харчових виробництв» була перейменована в кафедру 

«Обладнання переробних та харчових виробництв імені 

професора Ф. Ю. Ялпачика».  
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Наукові концептуальні положення наукової 

школи «Підвищення ефективності технологічних 

процесів і обладнання харчових виробництв і переробки 

сільськогосподарської продукції» з 2018 року успішно 

удосконалюються доктором технічних наук, 

професором  К. О. Самойчуком. 

 

 
Самойчук 

Кирило Олегович 
керівник наукової школи, 

доктор технічних наук,  

професор, завідувач кафедри  

обладнання переробних  

і харчових виробництв 

 імені професора Ф. Ю. Ялпачика 
 

К. О. Самойчук здобув вищу освіту у Таврійській 

державній агротехнічній академії з 1996 по 2002 рік за 

спеціальністю «Механізація сільського господарства» і 

отримав диплом магістра з відзнакою. Трудовий шлях 
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розпочав у вересні 2002 року на посаді асистента 

кафедри механізації переробки сільськогосподарської 

продукції Таврійської державної агротехнічної академії. 

Науковий ступінь кандидата технічних наук отримав у 

2009 році, після захисту дисертації на тему 

«Обґрунтування параметрів і режимів роботи 

протитечійно-струминної гомогенізації молока».  

В 2011 році Кирилу Олеговичу присвоєно вчене 

звання доцента кафедри обладнання переробних і 

харчових виробництв.  

В грудні 2018 року він захистив дисертацію на 

здобуття наукового ступеня доктора технічних наук в 

Харківському державному університеті харчування та 

торгівлі. В роботі набули подальшого розвитку наукові 

основи гідродинамічного диспергування молочних 

емульсій. На технічні рішення, запропоновані в 

дисертації, отримано п’ятнадцять патентів України на 

корисну модель. 

З січня 2019 р. К. О. Самойчук працює на посаді 

завідувача кафедри обладнання переробних і харчових 

виробництв імені професора Ф. Ю. Ялпачика. 

У листопаді 2020 року присвоєне вчене звання 

професора кафедри обладнання переробних і харчових 

виробництв. Область наукових інтересів Кирила 

Олеговича: удосконалення процесів та обладнання 

переробних і харчових виробництв; гомогенізація та 

диспергування емульсій;  процеси струминного 

змішування рідин; методологія досліджень процесів 

машинобудівної в т.ч. харчової й переробної галузі. 

К. О. Самойчук має більше 200 публікацій, серед 

яких: монографії, підручники, посібники, патенти на 

винаходи та корисні моделі. Під керівництвом д.т.н. 

К. О. Самойчука підготовлені та захищені 2 

кандидатські дисертації. 
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НАУКОВА РОБОТА ШКОЛИ 

 

Наукові дослідження є невід’ємною та однією з 

найважливіших складових діяльності ВНЗ. Рівень 

досліджень свідчить про рівень наукового, 

технологічного та інноваційного розвитку закладу. 

Наукова спільнота потребує постійної взаємодії, 

контактів, обміну інформацією, а, отже, формування 

наукових шкіл. Вагомість доробку учасників наукової 

школи є предметом гордості всього університету та 

стимулом для подальших наукових досягнень. Під час 

цих досліджень науковці школи напрацьовують 

теоретичні основи і експериментальну частину 

майбутніх дисертаційних робіт. За період існування 

наукової школи співробітниками ТДАТУ було 

захищено низку дисертацій: 

1. В. О. Верхоланцева к.т.н. (2016); 

2. І. М. Змєєва (Кузьмінська) к.т.н. (2015); 

3. О. О. Ковальов к.т.н. (2021); 

4. С. В. Кюрчев к.т.н. (2003), д.т.н. 2019; 

5. О. П. Ломейко к.т.н. (2007); 

6. В. О. Олексієнко к.т.н. (2006); 

7. Н. О. Паляничка к.т.н. (2013); 

8. К. О. Самойчук к.т.н.  (2008), д.т.н. (2018); 

9. В. Г. Тарасенко к.т.н. (2015); 

10. Н. О. Фучаджи к.т.н. (2006); 

11. В. Ф. Ялпачик к.т.н. (2004), д.т.н. (2012); 

12. В. П. Янаков к.т.н. (2011). 

Три докторські дисертації мають різні теми, що 

слугує доказом різноплановості досліджень наукової 

школи.  

В. Ф. Ялпачик продовжив дослідження в 

напрямку заморожування плодоовочевої продукції. 
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Результатом роботи стала докторська дисертація - 
«Розвиток наукових основ енергозберігаючих 

технологій заморожування та низькотемпературного 

зберігання плодоовочевої сировини». Володимир 

Федорович науково обґрунтував, розробив, 

експериментально підтвердив енергозберігаючі 

технологічні процеси заморожування та 

низькотемпературного довготривалого зберігання 

плодоовочевої продукції з різними біохімічними та 

фізико-механічними властивостями. Розроблені 

технологічні схеми енергозберігаючих процесів були 

впроваджені в ТОВ ВКФ „Мелітопольська черешня“ та 

в інституті зрошуваного садівництва імені 

М. Ф. Сидоренка.  

Актуальність теми обумовила тематику 

досліджень, які проводив С. В. Кюрчев. Докторську 

дисертацію на тему «Механіко-технологічне 

обґрунтування післязбиральної обробки та зберігання 

насіння зернових і олійних культур» Сергій 

Володимирович захистив у 2019 році. Основна мета 

роботи полягала у мінімізації втрат насіння зернових і 

олійних культур, забезпеченні матеріало- та 

енергоощадності при його зберіганні. Об’єктом 

дослідження було обрано соняшник, ріпак, сою, 

пшеницю, жито та ячмінь. Саме ці культури істотно 

різняться за своїми фізико-механічними властивостями, 

що дозволило реалізувати комплексний підхід при 

виборі засобів механізації для ефективного 

функціонування досліджуваної системи зберігання 

сільськогосподарської продукції. Одержані результати 

були підтверджені чотирма патентами України на 

корисні моделі. 

Для підвищення об’ємів продажу молочної 

продукції, в умовах конкуренції, необхідне зниження 
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собівартості виробництва шляхом використання 

енергоефективних процесів і технологій. Одним з 

найбільш енерговитратних процесів переважної 

більшості технологічних схем виробництва молока та 

молочних продуктів є гомогенізація. Напрямом 

досліджень К. О. Самойчука є розвиток наукових основ 

гідродинамічного диспергування жирової фази 

молочної емульсії для зниження енерговитрат процесу 

гомогенізації молока. Кирило Олегович здійснив аналіз 

досліджень руйнування жирових кульок молока, 

розробку теорії гомогенізації, що базується на 

прискоренні потоку емульсії, планування 

експериментальних досліджень та узагальнення 

отриманих результатів. Аналіз способів інтенсифікації 

процесу диспергування молочних емульсій дозволив 

виділити перспективні конструкції гомогенізаторів з 

найбільшим потенціалом зниження енерговитрат. На 

технічні рішення, запропоновані в дисертаційній 

роботі, отримано п’ятнадцять патентів України на 

корисну модель.  

Гомогенізація молока є одним із важливих 

технологічних процесів в молочній промисловості. 

Якість продуктів з використанням гомогенізованого 
молока набагато вища. У зв'язку з розвитком технологій 

до гомогенізованих компонентів, що застосовують, 

висуваються підвищені вимоги до дисперсності 

кінцевого продукту. Основною технічною проблемою 

одержання тонкодисперсних емульсій є обмеженість 

можливостей гомогенізаторів. Тому створення пристроїв 

і способів одержання тонкодисперсних емульсій з 

можливістю варіювання дисперсності й високою 

продуктивністю має підвищену актуальність. За цією 

тематикою дослідження проводила Н. О. Паляничка. 

В. П. Янаков займався обґрунтуванням параметрів і 
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режимів роботи тістомісильної машини періодичної дії. 

Проведення експериментальних досліджень дало 

можливість підтвердити одержані експериментальні 

дані та пропоновані теоретичні передумови. Результати 

досліджень були впроваджені у виробництво. 

Дослідженням процесу заморожування і розробкою 

технології зберігання овочів у замороженому стані 

займалася В. Г. Тарасенко. Дисертаційна робота Віри 

Григорівни містила результати теоретичних і 

практичних досліджень проведених в рамках роботи 

наукової школи. Задля збільшення обсягів виробництва 

заморожених овочів запропоновано технологію 

швидкого заморожування кабачків і гарбузів, як 

сучасний та ефективний спосіб зберігання продукції. 

Процесу охолодження пшениці при зберіганні у 

зерносховищі присвячено дослідження В. В. 

Верхоланцевої. Під час проведення наукових 

досліджень було зроблено комплексне техніко-

економічне оцінювання процесу охолодження у 
зерносховищі. Запропоновано конструктивну схему 

пристрою для охолодження пшениці під час її 

зберігання. Створено імітаційну модель розробленого 

зерносховища та проходження у ньому процесу 

зберігання зернової маси.  
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У 2021 році під керівництвом К. О. Самойчука 

дисертацію на здобуття ступеня кандидат технічних 

наук захистив О. О. Ковальов. Його робота присвячена 

вирішенню важливої для галузі переробки молока задачі 

- зниженню енергоємності процесу гомогенізації при 

збереженні високих показників якості емульсії.  

Особливе значення наукові школи мають для 

формування майбутніх дослідників, залучення 

талановитої молоді до наукових досліджень, 

формування у неї норм та цінностей, що є традиційними 

для академічного та наукового середовища. Тому 

результати досліджень науковців школи обов’язково 

використовуються в навчальному процесі ТДАТУ при 

викладанні  дисциплін «Технологічне обладнання 

переробних і харчових виробництв», «Процеси і апарати 

харчових виробництв» та ін. Важливим є і зв’язок 

наукової школи з виробництвом. Багато років колектив 

наукової школи співпрацює з багатьма підприємствами: 

ВАТ «КБ Бердянсьсельмаш» (м. Бердянськ), ТОВ 

«Холодильна компанія» (м. Мелітополь), 

конструкторсько-технологічне підприємство «КТЕП» 



 18 

(м. Мелітополь), Якимівський комбікормовий завод 

(смт. Якимівка), ТОВ "Продмаш" (м. Мелітополь), ПП 

"Молокозавод-ОЛКОМ" (м. Мелітополь), ПП ВКФ 

«Харчоналадка» (м. Мелітополь), «Агрофірма Ольвія» 

(Приазовський р-н), ТОВ «СПП ЛАНА» 

(Михайлівський р-н), ТОВ «Гідросила-Тетіс» (м. 

Мелітополь), ПрАТ «ХМЗ» (м. Хорол) та ін.  

Учасники школи приймають активну участь у 

науково-технічних, науково-практичних конференціях: 

«Сучасна аграрна наука: напрями досліджень, стан і 

перспективи» (м. Вінниця), «Стан і перспективи 

переробної галузі АПК» (м. Мелітополь), «Технічний 

прогрес у рослинництві»(м. Харків), «Стан і 

перспективи розвитку переробної галузі АПК» (м. 

Мелітополь), «Техника и технологии пищевых 

производств» (м. Могильов), «Екотрофологія. Сучасні 

проблеми» (м. Біла Церква), «Теорія і практика розвитку 

АПК» (м. Львів), «Інноваційні енерготехнології» (м. 

Одеса), «Технічний прогрес у сільскогосподарському 

виробництві» (м. Київ) та ін. 

Основні наукові напрямки роботи школи на 

сучасному етапі: 

 оптимізація процесу диспергування молочних 

емульсій; 

 дослідження процесу низькотемпературного 

заморожування та зберігання плодоовочевої продукції; 

 підвищення ефективності струминного 

змішування рідин; 

 дослідження процесу переробки та зберігання 

зернової та рослинної сировини; 

 дослідження процесів перемішування та замісу 

пластичних мас. 

За останні роки школа має значні досягнення в 

напрямку створення гомогенізаторів для молокозаводів 
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і молокопереробних підприємств країни. Головна мета 

діяльності наукової школи - одержання і використання 

нових наукових знань з метою впровадження та 

використання наукових і науково-практичних 

результатів; розв’язання комплексних задач у сфері 

наукового, технологічного розвитку; забезпечення 

якісної підготовки фахівців для відповідних галузей, 

наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 

кваліфікації.  
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