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проф. Семаком Б.Д. формування цієї 

школи здійснювали к.т.н., проф. Діаніч 

М.М., д.т.н., проф. Пугачевський Г.Ф., 
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доц. Симкович Н.М., к.т.н., доц. Кирильчук Р.В., к.т.н., доц.Шийко І.І., ас. 

Сивак О.О. та ін. У Науковій школі проф. Семака Б.Д. працювали к.т.н., 

професор Беднарчук М.С.; д.т.н., професор Доманцевич Н.І.; к.т.н. доцент 

Попович Н.І.; к.т.н. доцент Шумський О.В.; к.т.н., доцент Ніколайчук Л.Г., 

к.т.н. Пушкар Г.О., к.т.н., доцент Найвер І.Л., к.т.н. Шунькіна О.В. 

Почесний професор Богдан Дмитрович Семак закінчив товарознавчий 

факультет Львівського торгово-економічного інституту і працював у нашому 

виші із 1963 року на посадах асистента, старшого викладача, доцента. У 1982 

р. йому було присвоєно вчене звання професора, у 1986 р. він першим серед 

вчених-товарознавців України захистив докторську дисертацію на тему: 

„Розробка основ формування асортименту і якості багатокомпонентних 

одягових тканин” і у 1987 р. отримав вчений ступінь доктора технічних наук. 

У 1992 р. Указам Президента України проф. Семаку Б.Д. присвоєно 

почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України» 

Обраний проф. Б.Д. Семаком для дисертаційного дослідження напрям 

став основою створення Наукової школи на кафедрі товарознавства 

непродовольчих товарів. Пріоритетними науковими інтересами проф. Б.Д. 

Семака є розробка наукових засад формування асортименту, споживних 



властивостей і рівня якості текстильних матеріалів різного призначення; 

розробка нових і вдосконалення існуючих методів оцінювання 

зносостійкості, біостійкості та екологічної безпеки текстильних матеріалів і 

виробів; вдосконалення і створення методик оптимізації асортименту і 

підвищення якості текстильних матеріалів одягового призначення. У цьому 

секторі досліджень з ним активно працювали проф. І.С. Галик, к.т.н. Г.О. 

Пушкар та здобувач О. Гущак. 

Почесний професор Семак Б.Д. працював членом 4-х спеціалізованих 

вчених рад із захисту докторських і кандидатських дисертацій (при 

Київському національному торговельно-економічному університеті, 

Київському національному університеті технології і дизайну, Московській 

економічній академії ім. Плеханова, Російському університеті кооперації), 

був членом редколегії вісника Київського національного університету 

технології і дизайну. Проф. Семак Б.Д. активно працював у спеціалізованій 

вченій раді із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук у ЛТЕУ та був відповідальним редактором „Вісника ЛТЕУ. 

Серія технічна”. 

За результатами науково-педагогічної діяльності у ЛТЕУ проф. Б. Д. 

Семак одноосібно та у співавторстві опублікував понад 930 наукових і 

науково-методичних праць загальним обсягом майже 750 друк. арк., 

включаючи: 11 монографій, 5 підручників, 11 навчальних посібників, 16 

брошур, майже 200 доповідей і тез на наукових конференціях в Україні і за 

кордоном, а також понад 600 наукових статей у вітчизняних («Товари і 

ринки», «Вісник Херсонського національного технічного університету» 

«Вісник Луцького національного технічного університету» «Вісник 

Полтавського торговельно-економічного університету», „Вісник Київського 

національного університету технологій та дизайну”, „Легка промисловість,” 

„Проблемы легкой и текстильной промышленности Украины”) та зарубіжних 

журналах (Przeglad wlokinniczy”, “Przeglad Scorzany” – Польща; Вісник 

Яського політехнічного інституту – Румунія; Вісник економічного 



університету у м. Варна – Болгарія; „Текстильная промышленность”, 

«Стандарты и качество», «Известие вузов. Технология легкой 

промышленности», «Известие вузов. Технология текстильной 

промышленности», «Советская торговля», «Советская потребительская 

кооперация», «Коммерческий вестник»). 

Із 1972 р. по 1985 р. проф. Б.Д. Семак працював на посаді завідувача 

кафедри товарознавства непродовольчих товарів Львівського торговельно-

економічного інституту, а із 1985 р. по 1995 р. – деканом товарознавчо-

комерційного факультету. Результати активної та плідної науково-

педагогічної роботи проф. Семака Б. Д. відзначені на державному рівні - його 

нагороджено Орденом Дружби народів та медаллю „Ветеран праці”  та на 

рівні Міністерства освіти і науки України, Укоопспілки і ректорату ЛТЕУ. 

 


