
Увесь професорсько-викладацький склад кафедри товарознавства,

технологій і управління якістю харчових продуктів веде активну наукову

роботу і працює над основними двома науковими темами з державною

реєстрацією:

ü 0116U003488 “Проблеми поліпшення якості, безпечності і

збереженості харчових продуктів”;

ü 0116U005342 “Наукове обґрунтування поліпшення споживних

властивостей, харчової й біологічної цінності кондитерських і

хлібобулочних виробів”.

Якісними результатами виконання науково-дослідних тем є участь

викладачів у міжнародних та всеукраїнських науково-практичних

конференціях, публікації фахових статей, видання монографій, захист наукових

дисертацій та застосування наукових досліджень у навчальному процесі.
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У 2017 р. викладацьким складом кафедри прийнято участь у 74 наукових

конференціях, в тому числі 61 – міжнародна.



Вийшло з друку 3 монографії та 17 наукових статей (9 – у фахових

виданнях, 13 – статті, включені до наукометричних баз).



За результатами наукових досліджень у 2016 р. захищено докторську

дисертацію професором Лозовою Т. М. у Київському національному

торговельно-економічному університеті на тему: “Наукове обґрунтування

збереженості борошняних кондитерських виробів з антиоксидантними

властивостями” Науковий консультант: д.т.н., професор, Заслужений діяч

науки і техніки України Сирохман І.В.



На кафедрі товарознавства, технологій і управління якістю харчових

продуктів функціонує аспірантура для підготовки науково-педагогічних кадрів.

Під керівництвом завідувача кафедри д.т.н., проф. Сирохмана І.В. було

захищено 14 кандидатських і 1 докторська дисертація, д.т.н., проф. Лозової

Т.М. – 3 кандидатські дисертації.

Результати науково-дослідних робіт відображенні у захисті дисертації на

здобуття вченого ступеня кандидата технічних наук.

15 грудня 2017 р. проведено розгляд на розширеному науковому

міжкафедральному семінарі кандидатської дисертації здобувача Р. М. Бойдуник

на тему: “Поліпшення споживних властивостей тортів на вафельній основі з

використанням нетрадиційної сировини” (науковий керівник: д.т.н., проф. І. В.

Сирохман).



5 березня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.840.02

при Львівському торговельно-економічному університеті успішно захистила

дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів здобувач

кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових продуктів

Бойдуник Роксолана Миколаївна на тему: “Поліпшення споживних

властивостей тортів на вафельній основі з використанням нетрадиційної

сировини”.

Робота виконана у Львівському торговельно-економічному університеті

Центральної спілки споживчих товариств України.

Науковий керівник:

заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор

Сирохман Іван Васильович, Львівський торговельно-економічний університет,

завідувач кафедри товарознавства, технологій і управління якістю харчових

продуктів.

Офіційні опоненти:

доктор технічних наук, професор Оболкіна Віра Іллівна, Інститут

післядипломної освіти Національного університету харчових технологій

Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри хлібопекарського,

кондитерського та бродильного виробництв;

кандидат технічних наук Ткаченко Аліна Сергіївна, Вищий навчальний заклад

Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі”, доцент кафедри

експертизи та митної справи.



До науково-дослідної роботи на кафедрі залучається обдарована

студентська молодь, актив якої приймає безпосередню участь у роботі

Наукового студентського гуртка. Результати спільної праці студентів з

викладачами доповідаються на наукових конференціях і публікуються у

збірниках наукових праць ЛТЕУ та інших навчальних закладів.
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