
Найважливіші досягнення кафедри товарознавства продовольчих 
товарів з наукової роботи у 2015 році 

 
При кафедрі товарознавства продовольчих товарів сформовано наукову 

школу „Проблеми поліпшення споживних властивостей, якості і безпечності 
харчових продуктів”, основою якої є дослідження споживних властивостей 
нових сортів рослинної сировини, розроблення продуктів з поліпшеним 
складом, підвищеною стійкістю у зберіганні з використанням нових 
пакувальних матеріалів і відповідних умов.  

За тематикою науково-дослідних робіт у 2015 р. на розширеному 
міжкафедральному семінарі розглянуто докторську дисертацію проф. 
Лозової Тетяни Михайлівни  “Наукове обґрунтування збереженості 
борошняних кондитерських виробів з антиоксидантними властивостями”.   

Захищено 2 дисертаційних роботи на здобуття наукового ступня 
кандидата технічних наук за спеціальністью 05.18.15 «товарознавство», 
зокрема:  

 Ткаченко Аліна Сергіївна тема: “Формування споживних 
властивостей печива цукрового підвищеної харчової цінності”  
(науковий керівник проф. Сирохман І. В.);   

 Пахомова Інна Володимирівна тема: “Споживні властивості та 
збереженість кондитерських виробів на вафельній основі”  
(науковий керівник проф. Сирохман І. В.).  

Протягом 2015 року викладачами кафедри підготовлено і опубліковано 
95 наукових публікацій загальним обсягом 20,74 д.а., що на 22 праці (29,3 %) 
більше в порівнянні з показником 2014 р. З них 3 наукові статі в іноземних 
виданнях, 9 – у профідних загальноукраїнських журналах, 15– у фахових 
виданнях (рис. 1). 
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Рис. 1. Публікації кафедри товарознавства продовольчих товарів за 

2010-2015 рр. 



Інтенсивність публікацій на одного штатного викладача кафедри у 2015 
р. становила 6,9 друкованих праць і зросла на 1,6 публікацію у порівнянні з 
2014 р. (5,3 друкованих праць).  

Крім того, у звітному періоді опубліковано 2 посібники загальним 
обсягом 53,25 д.а.: 

- Cирохман І. В. Управління якістю : навч. посібник / І. В. 
Сирохман, Т. М. Лозова, О. Я. Давидович, Калимон М.-М. В. – 
Львів : видавництво “Растр-7”, 2015. – 428 с.; 

- Сирохман І. В. Технологія приготування страв і харчових 
продуктів ізриби і морепродуктів / І. В. Сирохман, М. І. Філь, 
М.-М. В. Калимон: навч. посібник.-Львів : В-во ЛКА, 2015.- 424 
с. 

Отримано 8 патентів України на корисну модель (детальніше в форматі 
PDF). 
У 2015 р. викладачі кафедри взяли участь у 18 наукових конференціях, 

серед яких 10 – міжнародних, 6 – всеукраїнських, 1-регіональна, 1 – 
внутрішня. 

Кафедрою товарознавства продовольчих товарів спільно з кафедрою 
товарознавства непродовольчих товарів 12 листопада 2015 року організовано 
ІІІ Міжнародну науково-практичну конференцію “Проблеми формування 
асортименту, якості і екологічної безпечності товарів”. У конференції взяло 
участь 174 учасників з 19 наукових закладів України та з-за кордону, у тому 
числі 24 докторів наук і професорів, 67 кандидатів наук і доцентів, 23 
закордонних учасників з Болгарії, Польщі, Словаччини, Російської Федерації. 
Увесь викладацький склад кафедри, аспіранти, здобувачі, а також магістри 
брали активну участь у цій конференції, за результатами роботи якої 
опубліковано 32 тези доповідей. 

Викладацьким складом кафедри протягом 2015 р. проводилась робота 
із залучення студентської молоді до наукової роботи. 

Так, 8-10 квітня 2015 року в Київському національному торговельно-
економічному університеті відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади зі спеціальності "Товарознавство і комерційна діяльність". За 
підсумками проведення олімпіади студентка кафедри товарознавства  
Поперечна І. ОКР «бакалавр» зайняла 3 місце (науковий керівник доц. Бодак 
М. П.). 

Впродовж 2015 р. студентами СНТ кафедри товарознавства 
продовольчих товарів опубліковано 28  наукових праць, з яких 16 публікацій 
– за результатами проведення конференцій і семінарів в ЛКА, а інші – за 
межами академії. 

 
 
 

 


