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Напрям наукових досліджень: 

формування економіки переробної галузі України в сучасних умовах, технології збирання і 

переробки льону-довгунця. 

 

Дисципліни, які викладає:  

1. Зернознавство. 

2. Монтаж, діагностика та ремонт технологічного обладнання. 

3. Сучасні способи зберігання та транспортування харчової сировини та продукції. 

4. Технологія елеваторної промисловості. 

5. Технологія зберігання та переробки зерна.  

 

Біографічна довідка:  

Народився 20 березня 1966 року у місті Ківерці Волинської області.  

Автор понад 60 наукових праць, двох навчальних посібників із грифом МОН України та 

одного із грифом Вченої ради Луцького НТУ, трьох електронних навчальних посібників та 

чотирьох патентів на винахід і корисну модель. 

У 1990 році закінчив повний курс навчання в Луцькому філіалі Львівського ордена Леніна 

політехнічного інституту ім. Ленінського комсомолу за спеціальністю “Сільськогосподарські 

машини”. Рішенням державної екзаменаційної комісії від 25 червня 1990 року присвоєно 

кваліфікацію “Інженер-механік” (диплом ТВ-І №158274).  

У серпні 1990 року був прийнятий на посаду завідуючого майстернею колгоспу “Правда” 

Ківерцівського району.  

У листопаді 1990 року прийнятий на посаду викладача-стажиста, а потім асистента кафедри 

сільськогосподарських машин.  

http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0055688


У липні 2003 року переведений на посаду асистента кафедри обладнання переробних 

виробництв, а в грудні 2005 – на посаду старшого викладача цієї ж кафедри.  

У 2013 році захистив дисертацію та присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук 

(рішення спеціалізованої вченої ради в Тернопільському національному технічному 

університеті ім. І. Пулюя від 31 травня 2013 року, диплом кандидата наук ДК №014696).  

У вересні 2013 року переведений на посаду доцента. Рішенням атестаційної колегії МОН 

України від 28 квітня 2015 року присвоєно вчене звання доцента кафедри обладнання 

переробних виробництв (атестат доцента 12ДЦ № 041907).  

У 2016 році отримав кваліфікацію інженер з комп’ютерних систем та мереж (диплом С16 

№060436).  

У 2020 р закінчив магістратуру Таврійського державного агротехнологічного університету 

імені Дмитра Моторного за спеціальністю “Харчові технології”. Кваліфікація (за дипломом) 

– магістр з харчових технологій (диплом М20 № 51592). 

 

Наукові ступені: 

- кандидат технічних наук (ДК № 014696), 2013 рік. 

 

Вчені звання:  

- доцент кафедри обладнання переробних виробництв (атестат 12ДЦ № 041907), 2015 рік. 

 

Стажування, підвищення кваліфікації: 

01.11.2018 р. – 30.11.2018 р. – науково-методичне стажування у Волинській державній 

сільськогосподарській станції Інституту сільського господарства Західного Полісся 

Національної академії аграрних наук України. 

 

Нагороди, відзнаки та стипендії: 

- Подяка Луцької міської ради з нагоди Дня журналіста (м. Луцьк, 2014 р). 

 

Основні публікації:   

І. Підручники та посібники: 
1. Хайліс Г.А. Механіка рослинних матеріалів: навчальний посібник / Г.А. Хайліс,             

Ю.В. Федорусь. – Луцьк: Ред.-вид. відділ ЛНТУ, 2009. – 204 с. (Гриф МОН України, лист 

№14/18.2-37 від 10.01.2005 р.).                                                                                                

2. Карпюк В.М. Основи первинного обробітку та зберігання продукції рослинництва: 

навчальний посібник / В.М. Карпюк, Ю.В. Федорусь. – Луцьк: РВВ ЛНТУ. – 2012. – 364 с. 

(Гриф МОН, лист № 1/11-6823 від 15.05.2012). 

3. Гунько Ю.Л. Автоматизація виробничих процесів: навчальний посібник для студентів 

напряму підготовки 6.050503 “Машинобудування” / Ю.Л. Гунько, Ю.В. Федорусь – Луцьк: 

Луцький НТУ, 2015. – 168 с. (Протокол Вченої ради Луцького НТУ №13 від 23.06.2015 р.). 

 

ІІ. Статті у фахових виданнях України: 

1. Федорусь. Ю.В. Дащук Ю.Є,. Промоція у сфері гостинності: технології, перспективи, 

рішення. Економічні науки. Серія: Регіональна економіка: зб. наук. пр. Луцького НТУ, 2020. 

Вип. 17(67). С. 318–324 DOI: https://doi.org/10.36910/2707-6296-2020-17(67)-32.   

2. Федорусь Ю.В. Фактори підвищення конкурентоспроможності підприємств переробної 

галузі / Ю.В. Федорусь // Економічний форум : науковий журнал. – №2. – 2015. – С. 227–232.  

3. Федорусь Ю.В. Енергія проростання та схожість насіння льону-довгунця після переробки 

плющильно-обчісувальним апаратом / Ю.В. Федорусь // Сільськогосподарські машини: зб. 

наук. ст. – Вип. 30–32. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 153–157.  

4. Федорусь Ю.В. Підвищення ефективності промислових підприємств переробної галузі 

України / Ю.В. Федорусь // Електронне фахове видання з економіки “Ефективна економіка” 

грудень 2014 р. http://www.economy.nayka.com.ua  

http://www.economy.nayka.com.ua/


5. Федорусь Ю.В. Підвищення ефективності роботи похилих дифузійних апаратів цукрового 

виробництва / Ю.Л. Гунько, Ю.В. Федорусь, І.В. Парфенюк // Сучасні технології в 

машинобудуванні та транспорті: науковий журнал. – Луцьк : Луцький НТУ, 2015. – № 1(3). – 

С. 53–59. 

6. Федорусь Ю.В. Експертна оцінка залишкової міцності лонжерона автомобіля, що 

пошкоджений тріщиною. типу / В.ВШвабюк, Ю.В.Федорусь, В.В.Грабовець // 

Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 45. – Луцьк, 2020. – С. 121-131  

  

ІІІ. Патенти: 

1. Патент на винахід №95031029 Україна, МПК А01D45/06. Льоноплющильно-обчісуючий 

апарат / Федорусь Ю.В..; Заявлено 16.03.1995; Опубл. 25.12.1997; Бюл. №6. 

2. Патент на корисну модель №31491 Україна, МПК А01D 45/00. Розпушувач стрічки льону / 

Федорусь Ю.В..; Заявлено 12.12.2007; Опубл. 10.04.2008; Бюл. №7. 

3. Патент на корисну модель №55604 Україна, МПК А01D 45/00. Підбирач стрічки льону з 

притискним пристроєм / Федорусь Ю.В..; Заявлено 22.02.2010; Опубл. 27.12.2010; Бюл. №24. 

4. Патент на винахід №4654А Україна, МПК А01D 45/06. Апарат для обмолоту стебел льону 

/ Федорусь Ю.В..; Заявлено 08.08.2001; Опубл. 15.05.2002; Бюл. №5. 

 
 

 

 


