
Всеукраїнська студентська інтернет-
конференціїя„Товарознавство і кваліметрія” 

 

28 березня 2013 року у Донецькому національному 
університеті економіки і торгівлі ім. Михайла Туган–
Барановського проходила Всеукраїнська студентська 
інтернет-конференція„Товарознавство і кваліметрія”, у 
роботі якої взяли участь 19 студентів товарознавчо-
комерційного факультету ЛКА. 

 

 

 

 

Тематика конференції охопила широке коло актуальних проблем сучасного  
товарознавства – якості і безпеки товарів, квалітології, кваліметрії, 
міжнародного технічного регулювання, інформатизації завдань оцінювання 
якості продукції, виробничо-технічних і економічних передумов та результатів 
використання кваліметрії в управлінні якістю продукції та ін. 

Активну участь у розв’язанні цих питань взяли студенти товарознавчо-
комерційного факультету Львівської комерційної академії: 

 Антонов Ю.В. – «Навчальна класифікація шин для автотранспорту 
особистого користування». Наук.кер. Беднарчук М.С., к.т.н., доц. 

 Богатир М.Ю. – «Ідентифікація тютюнових виробів, як засіб 
застереження їх якості». Наук.кер. Ємченко І.В., д.т.н., проф. 

 Горак Д.Я.  - «Сучасні засоби зв’язку: вимоги до їх безпечності». 
Наук.кер. – Ємченко І.В., д.т.н., проф. 

 Гуль Н.Т. – «Нові штами дріжджів для пивоваріння». Наук.кер. 
Давидович О.Я., к.т.н., доц. 

 Данило С.І. – «Винахід та розвиток прасок». Наук.кер. Полікарпов 
І.С.,к.т.н., проф. 

 Дволятик Ю.Р. – «Сучасні тенденції розвитку хлібопекарської галузі». 
Наук.кер. Палько Н.С., к.т.н., доц. 



 Жовнір С.І. – « Безпечність лакофарбових товарів – критерії їх 
конкурентоспроможності на вітчизняному ринку». Наук.кер. Ємченко 
І.В., д.т.н., проф. 

 Захарко Ю.В. – «Забезпечення якості захисно-декоративних покриттів». 
Наук.кер.Плеша І.В., к.т.н., доц. 

 Кульпін Х.А .– «Класифікація клеїв у меблевій промисловості». Наук.кер. 
Полікарпов І.С., к.т.н., проф. 

 Лесів Т.Я. – «Ринок санітарно-технічних виробів в Україні». Наук.кер. 
Полікарпов І.С., к.т.н., проф. 

 Орел В.П. – «Формувння асортименту приладів для догляду за білизною з 
чорних металів». Наук.кер. Ємченко І.В., д.т.н., проф. 

 Павловський Ю.Е. – «Моделювання, конструювання та проектування як 
фактор якості меблевих товарів». Наук.кер. Плеша І.В., к.т.н., доц. 

 Пальцан Н.М. – «Особливості оцінювання якості залізобетонних 
виробів». Наук.кер. Галик І.С., к.т.н., проф. 

 Печонкіна М.В. – «Шоколад функціонального призначення». Наук.кер. 
Палько Н.С., к.т.н., доц. 

 Садловська С.І. – «Сучасне дизайнерське гумове та поліметричне взуття». 
Наук.кер. – Беднарчук М.С., к.т.н., доц. 

 Старик Р.В. – «Аналіз споживчих переваг холодильників». Наук.кер. – 
Полікарпов І.С., к.т.н., проф. 

 Стеблівський В.Б. – «Новий метод дослідження водонепроникних 
властивостей взуття». Наук.кер. Семак Б.Д., д.т.н., проф. 

 Федорович Я.В. – «Напрями розвитку асортименту цементобетонних 
виробів». Наук.кер. – Семак Б.Д., д.т.н., проф. 

 Фіялка І.М. – «Принципи сучасного мобільного зв’язку». Наук.кер. 
Беднарчук М.С., к.т.н., доц. 

 


