
Результати науково-дослідних робіт знайшли відображення у двох 

захистах кандидатських дисертацій:  

 здобувача  О. М. Гущак на тему: “Вплив рослинних 

барвників на формування асортименту і якості платтяних тканин”, який 

відбувся 25 вересня 2017 р. (науковий керівник: д.т.н., проф. Б.Д. 

Семак) 

 аспірантки У.Б. Бучківської на тему: “Формування 

асортименту та якості платтяно-костюмних тканин з використанням 

нитки еластан”, який відбувся 5 липня 2017 р. (науковий керівник: 

д.т.н., проф. Л. В. Пелик) 

 

 



 

 

 



 

 

 



27 грудня 2017р. на кафедрі товарознавства та технології 

непродовольчих товарів відбувся міжкафедральний науковий семінар з 

обговорення дисертаційної роботи аспіранта кафедри Олени Василівни 

Кириченко на тему: "Формування асортименту та комплексне оцінювання 

якості геотекстильних нетканих матеріалів" (науковий керівник – завідувач 

кафедри товарознавства та технології непродовольчих товарів, д.т.н., проф. 

Л.В.Пелик).  

 

 



 

 

Протягом звітного періоду 

пошукачем Кириченко О.В. був 

отриманий патент на корисну модель, яка 

працює над дисертацією: «Формування 

асортименту та комплексне оцінювання 

якості геотекстилю». 
 

 

Викладачами та аспірантами 

кафедри підготовлено і опубліковано у 

періодичних виданнях за 2016-17 н.р.  

Протягом звітного періоду 

викладачами та аспірантами кафедри 

підготовлено і опубліковано 76 

публікацій, і з них 30 статтей (23 з них 

входять в перелік наукометричних баз) 

і  42 матеріали конференцій. Під керівництвом викладачів кафедри 

опубліковано 17 наукових публікацій студентів. 

 



Увесь викладацький склад кафедри приймає активну участь у 

щорічній науковій конференції науковців ЛТЕУ “Актуальні проблеми 

економіки і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції” та Міжнародній 

науково-практичній інтернет-конференції “Інноваці в управлінні 

асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг”.  

 

У рамках програми співробітництва між Україною та Польщею з 12 по 

15 вересня 2016 року у м. Львові на базі Львівського національного 

університету ім. Івана Франка був проведений П’ятнадцятий Українсько-

Польський симпозіум «Теоретичні і експериментальні дослідження 

міжфазних явищ та їх технологічні застосування» за участю Львівського 

торговельно-економічного університету. Основним завданням чергового 

Симпозіуму була інтенсифікація контактів між українськими та польськими 

дослідниками, які працюють в царині теоретичного і експериментального 

дослідження поверхневих явищ та їх технологічного застосування в різних 

областях науки і галузях індустрії. 

На Симпозіумі було представлено 42 усні та 162 стендові доповіді 

науковців з України, Польщі, а також Великобританії, Білорусії, Чехії, 

Франції, Німеччини, Греції, Португалії, Словаччини, ПАР, Іспанії, 

Туреччини та США. 

 



 
 

Викладачами кафедри був проведений круглий стіл на тему: 

«Актуальні проблеми та інноваційні підходи розвитку товарознавства» 

за участі національної мережі будівельно-господарських гіпермаркетів 

«ЕпіцентрК».  

 



 

 

 
 

 

 

 

 



Технічні умови та патенти на винаходи: 

 

 Тканини поліефірні фільтрувальні. Технічні умови: ТУ 17 України  

24-0.2-95  - [введений в дію з 1995-12-26]. – 9 с. 

 Тканини поліефірні фільтрувальні. Технічні умови: ТУ 17 України  

24-12-96 - [введений в дію з 1997-12-23]. – 9 с. 

 Емаль ПФ-115 Б. Технічні умови: ТУ У 24.3-31790102-001:2006. – 

[введені в дію з 2006-04-12]. – 25 с. 

 Тканини поліефірні фільтрувальні. Технічні умови: ТУ У 

21738980.002-2000. Зміна № 2 - [введений в дію з 2007-02-22]. – 7 с 

 Полотна неткані голкопробивні. Технічні умови: ТУ У 17.5-30088917-

004-2008. - [введений в дію з 2008-11-19]. – 7 с. 

 Рукави фільтрувальні з текстильних матеріалів. Технічні умови: ТУ У 

17.5-20134458-001-2003. Зміна №1 - [введений в дію з 2009-01-29]. – 7 

с. 

 Тканини платтяно-костюмні з ниткою еластан. Технічні умови: ТУ 

У13.2-30006829-002:2012. – [введені в дію з 2012-05-12]. – 11 с. 

 Патент 68404 Україна, МПК (2012.01) D03D 15/00. Тканина 

фільтрувальна / Л.В. Пелик, Ю.А. Переходько, Н.В. Тарасевич - № 

u201110347; заявл. 25.08.2001; опубл. 26.03.2012, Бюл. № 6. – 4с.  

 Патент на корисну модель № 106125, МПК G01N 15/08. Установка для 

дослідження водопроникності текстильних матеріалів / О.В.Кириченко. 

 

 


