
Досягнення гуртка кафедри ОПХВ імені професора  

Ф.Ю. Ялпачика за тематикою «Дослідження процесу переробки 

зернової, рослинної сировини» в 2020-2021 н.р. 

 

В 2020-2021 навчальному році згідно графіку відбувались заняття 

студентського наукового гуртка «Дослідження процесу переробки зернової, 

рослинної сировини». Керівником гуртка є кандидат технічних наук, доцент 

Олексієнко В.О. 

Студенти Войніков М.Є 21 МБГМ, Білошицький І.Ю. 41 ГМ, Савісько 

А.Ю. 41 ГМ, на заняттях поглиблено вивчали процеси сепарування, 

подрібнення, пресування рослинної сировини згідно затвердженого плану 

роботи.  

Членами гуртка було проведено огляд факторів, які впливають на 

процес переробки зернових і олійних культур, оцінка вагомості факторів, що 

впливають на ефективність подрібнення і пресування зернових матеріалів, аналіз 

існуючих технологій переробки зернових і олійних культур, проходили виїзні 

заняття на ТОВ «Мелітопольський олійноекстракційний завод», вивчались 

фактори, що впливають на ефективність подрібнення зернових матеріалів та 

пресування вторинної сировини. 

Була розроблена схема експериментальної установки для пресування 

вторинної рослинної сировини, проведено вибір і обґрунтування методики 

проведення експериментів та обробки експериментальних даних. 

В процесі досліджень в другому семестрі до роботи гуртка залучились 

студенти 11 МБ ГМ групи Тетервак І.Р. і Тихоненко О.В. 

За результатами проведення експериментів опубліковано 1 тези доповіді та 

4 статті: 

1 Войніков М.Є., Олексієнко В.О. Модернізація конструкції дробарки 

ударної дії // Інноваційні технології розвитку у сфері харчових 

виробництв,готельно-ресторанного бізнесу, економіки та підприємництва: 

наукові пошуки молоді: Всеукраїнська науково-практична конференція 

здобувачів вищої освіти і молодих учених: [тези у 2-х ч.] / редкол. : О. І. 

Черевко [та ін.]. – Харків: ХДУХТ, 2020. – Ч. 1. – С. 188. 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/11190 

2 Левадній Д.О., Олексієнко В.О. Обґрунтування ефективних умов 

подрібнення коренебульбоплодів. Збірник наукових праць магістрантів та 

студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 19-20. 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10129 

3 Савісько А.Ю., Олексієнко В.О. Модернізація конструкції пристрою 

для лущення зерна. Збірник наукових праць магістрантів та студентів. 

Мелітополь: ТДАТУ, 2020. с. 63-64. 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/10181 

4 Тетервак І.Р. Підвищення ефективності роботи машини для вологої 

очистки зерна. Керівник Олексієнко В.О. // Збірник наукових праць 

магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. с.130-131. 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13355  
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5 Тихоненко О.В. Аналіз конструкцій олійних шнекових пресів. 

Керівник Олексієнко В.О. // Збірник наукових праць магістрантів та 

студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. с. 158-159. 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13360  

Також здобувачем Савісько А.Ю. була підготована науково-дослідна 

робота для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт 

на тему: «Підвищення ефективності роботи зерноочисного сепаратора». 

Крім того, в співпраці з Дніпровським державним аграрно-економічний 

університетом опубліковано наукові праці: 

1 Антебура А.В., Причина Ю.С., Суворов Р.В.,Мирошниченко В.А. 

Хлібобулочні вироби з використанням нетрадиційної сировини. Керівник 

Олексієнко В.О. // Збірник наукових праць магістрантів та студентів. 

Мелітополь: ТДАТУ, 2021. с.13-15. 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13295  

2 Голуб Є.В. Вплив ступеня подрібнення сировини на характер 

протікання процесу екструзії. Керівник Олексієнко В.О. // Збірник наукових 

праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. с. 34-35. 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13304  

3 Янда Я.А., Костіна Т.В.  Печиво функціонального призначення. 

Керівник Олексієнко В.О.// Збірник наукових праць магістрантів та 

студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. с. 69-71. 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13332  

4 Кошулько В.С. Вплив величини зношування контактуючих 

поверхонь фіксуючих коліс та сортувального столу падді-машини на процес 

віброударного сепарування. Керівник Олексієнко В.О.// Збірник наукових 

праць магістрантів та студентів. Мелітополь: ТДАТУ, 2021. с. 115-117. 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13352  

 

 

 

Керівник гуртка к.т.н., доц.                                           Вадим ОЛЕКСІЄНКО 

http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13360
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13295
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13304
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13332
http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/13352

