
НАУКОВА ШКОЛА 

«ПРОБЛЕМИ ПОЛІПШЕННЯ СПОЖИВНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ, 

ЯКОСТІ І БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ» 

Кафедра товарознавства, митної справи та управління якістю  

(раніше – кафедра товарознавства продовольчих товарів) 

 

На кафедрі започатковано і сформовано наукову школу «Проблеми 

поліпшення споживних властивостей, якості і безпечності харчових 

продуктів».  

Засновником наукової школи є Сирохман Іван Васильович – доктор 

технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, академік 

Української технологічної академії, Заслужений професор Львівського 

торговельно-економічного університету, Заслужений професор Полтавського 

університету економіки та торгівлі, член Міжнародного товариства 

товарознавців і технологів (International Society of Commodity Science and 

Technology). 

 
Засновник і керівник наукової школи, доктор технічних наук, 

професор Сирохман Іван Васильович 

 

Сирохман І.В. ‒ відомий і талановитий учений сучасності в галузі 

товарознавства, управління якістю та безпечністю харчових продуктів як в 

Україні, так і за кордоном. Він присвятив науці і викладацькій роботі усе  



життя, має багато наукових розробок, забезпечивши їх впровадження. 

Сирохман І.В. виховав ціле покоління науковців.   

З 1987 року до 2021 року був завідувачем кафедри товарознавства 

харчових продуктів (пізніше під іншою назвою).  

Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 

«Знаком пошани». Голова спеціалізованої вченої ради із захисту дисертацій 

на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальностей 

05.18.15 «Товарознавство харчових продуктів» і 05.18.08 «Товарознавство 

непродовольчих товарів» у Львівському торговельно-економічному 

університеті,  член спеціалізованої вченої ради Київського національного 

торговельно-економічного університету зі спеціальностей 05.18.15, 05.18.08 і 

05.18.16. Тривалий час був членом спеціалізованої вченої ради по захисту 

докторських і кандидатських дисертацій у Національному університету 

харчових технологій, головним редактором наукового «Вісника» ЛТЕУ.   

Є автором чисельної кількості фундаментальних наукових праць, 6 

монографій, 22 підручників, у тому числі з грифом України, 11 навчальних 

посібників, понад 500 наукових і навчально-методичних розробок, 140 

наукових статей у фахових виданнях України і за кордоном.       

Під його керівництвом підготовлені та захищені 1 докторська і 15 

кандидатських дисертацій. 

Програмна концепція наукової школи. Основою діяльності школи є 

розроблення і дослідження споживних властивостей та якості нових 

харчових продуктів з поліпшеним складом, вивчення антиоксидантних 

властивостей нової нетрадиційної сировини натурального походження, 

зокрема на рослинній основі, дослідження зберігання харчових продуктів з 

врахуванням різних чинників.  

У рамках діяльності наукової школи кафедра з 2010 по 2015 рік 

виконувала дві наукові теми з державною реєстрацією: «Проблеми 

поліпшення споживних властивостей, збереженості та наукове 

обґрунтування і розроблення продуктів підвищеної харчової цінності» 



(державний реєстраційний номер 0110U003067) та «Наукове обґрунтування 

поліпшення споживних властивостей, біологічної цінності і зберігання 

жировмісних борошняних кондитерських виробів» (державний 

реєстраційний номер 0110U005163).  

З липня 2016 року по грудень 2020 року кафедрою зареєстровано для 

виконання наукові теми з державною реєстрацією: 1) «Проблеми поліпшення 

якості, безпечності і збереженості харчових продуктів» (державний 

реєстраційний номер 0116U003488); 2) «Наукове обґрунтування поліпшення 

споживних властивостей, харчової й біологічної цінності кондитерських і 

хлібобулочних виробів» (державний реєстраційний номер 0116U005342).  

За тематикою науково-дослідних робіт в межах діяльності наукової 

школи протягом 2010-2020 рр. захищено 11 кандидатських дисертацій 

(наукові керівники проф. Сирохман І. В. та проф. Лозова Т. М.) та 1 

докторську дисертацію.   

Результати науково-дослідних робіт кафедри знайшли відображення у 

наукових публікаціях. Зокрема, за 2010-2020 роки професорсько-

викладацьким складом кафедри опубліковано понад 450 наукових праць, з 

яких 54 статі у провідних загальноукраїнських журналах: «Східно-

Європейський журнал передових технологій» (видання України, яке 

включено до міжнародних наукометричних баз, зокрема Scopus), «Харчова і 

переробна промисловість», «Хлібопекарська і кондитерська промисловість 

України», «Харчова наука і технології», «Хранение и переработка 

сельхозсырья», «Упаковка», «Продовольча індустрія АПК», 

«Хлебопекарское и кондитерское дело», «Хлібний бізнес», «М’ясний бізнес», 

«Food Technologies&Equipment», «Продукти&інгредієнти», 13 закордонних 

публікацій: «Potravinarstvo» (Словаччина), «Agrobiodiversity for improving 

nutrition, health and live quality» (Словаччина), «Vceli obnozkovy» 

(Словаччина), «Scientific Letters of Academic Society of Michal Baludansky» 

(Словаччина), «Хранително-вкусова промишленост» (Болгарія), 

«Кондитерское производство», «Потребительская кооперація» (Республіка 



Білорусь) та ін., 43 патенти України на корисну модель, 6 підручників, 2 

посібники, 1 енциклопедія у співавторстві.  

Результати функціонування наукової школи відображені також у 6-ти 

монографіях, виданих викладачами кафедри, зокрема: «Наукові основи 

формування споживних властивостей і зберігання якості борошняних 

кондитерських виробів» (Сирохман І.В., Лозова Т.М.); «Проблеми 

асортименту, якості і безпечності продуктів на вафельній основі» (Сирохман 

І.В., Лебединець В.Т.); Сучасні напрями поліпшення споживних 

властивостей жировмісних кондитерських виробів» (автори: Сирохман І. В., 

Донцова І.В.). 

У 2017 році вийшла монографія «Наукове обґрунтування поліпшення 

споживних властивостей борошняних кондитерських виробів з 

використанням природної нетрадиційної сировини» (автори: Лозова Т.М., 

Сирохман І.В.). 

Сьогодні наукова школа продовжує діяти під керівництвом доктора 

технічних наук, професора Лозової Тетяни Михайлівни.  

 

 
 

Керівник наукової школи, д.т.н., професор Лозова Т. М. 

 

Лозова Т.М. є автором 11 підручників і навчальних посібників, у тому 

числі 5 з грифом МОН України, 4 монографій та понад 350 наукових і 

навчально-методичних праць, 14 патентів, 59 нормативно-технічних 



документів на нову продукцію та ТУ У («Кекси з апіпродуктами». ТУ У 10.7-

01597980-001:2012. Технічні умови. Уведено вперше. Розробники Лозова 

Т.М., Сирохман І.В./. – К.: Держспоживстандарт України, 2012. – 20 с).  

У межах цієї наукової школи виокремилася наукова школа «Наукові 

засади формування споживних властивостей, поліпшення якості та 

зберігання жировмісних кондитерських виробів з антиоксидантними 

властивостями». Під керівництвом д.т.н., професора Лозової Т.М. захищено 3 

кандидатські дисертації: Давидович О.Я. (6 жовтня 2010 року, диплом ДК № 

061625); Бодак М.П. (10 листопада 2011 року, диплом ДК № 001676); 

Ковальчук Х.І. (26 червня 2014 року, диплом ДК  023107). 

У грудні 2021 року у рамках наукової школи зареєстровано науково-

дослідні теми: «Наукові напрями поліпшення якості, споживних 

властивостей і зберігання жировмісних харчових продуктів” (номер 

державної реєстрації 0121U113028, керівники: д.т.н., проф. Лозова Т.М., 

к.т.н., доц. Решетило Л.І.) і «Наукове обгрунтування проблем безпечності, 

якості та збереженості харчових продуктів» (номер державної реєстрації 

0121U113176, керівники: к.т.н., доц. Бодак М.П., к.т.н., доц. Гирка О.І.).     

За результатами досліджень підготовлено колективну монографію 

«Наукові проблеми зберігання, поліпшення якості, споживних властивостей і 

безпечності харчових продуктів» (автори: Лозова Т.М., Гаврилишин В.В.,  

Решетило Л.І., Бодак М.П., Гирка О.І., Давидович О.Я., Донцова І.В.,  

Лебединець В.Т., Палько Н.С., Турчиняк М.К.; за наук. ред. проф. Лозової Т. 

М.).  

Публікуються наукові статті у фахових виданнях, закордонних, 

наукометричних, зокрема що входять у науко метричні бази Scopus, Web of 

Science. Викладачі активно беруть участь у чисельних міжнародних науково-

практичних конференціях.     

Учасниками наукової школи є викладачі кафедри: к.т.н., доцент 

Решетило Л.І., к.т.н., доцент Гаврилишин В.В., к.т.н., доцент Донцова І.В., 



к.т.н., доцент Лебединець В.Т., к.т.н., доцент Бодак М.П., к.т.н., доцент Гирка 

О.І. 

 

Решетило Лідія Іллівна ‒ кандидат технічних наук, 

доцент, професор кафедри товарознавства, митної 

справи та управління якістю ЛТЕУ, автор 2 

підручників з грифом МОН України і 10 навчальних 

посібників, 2 монографій, понад 400 наукових і 

навчально-методичних праць. 

 

 

Гаврилишин Володимир Володимирович ‒ кандидат 

технічних наук, доцент, доцент кафедри 

товарознавства, митної справи та управління якістю 

ЛТЕУ. Є автором численних наукових і навчально-

методичних праць, співавтором 2-х підручників та 2-

х навчальних посібників, виданих з грифом МОН 

України, колективної монографії.    

 

Донцова Інна Вікторівна ‒ кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри товарознавства, митної 

справи та управління якістю ЛТЕУ, автор 2-х 

навчальних посібників з грифом МОН України, 2-х 

монографій і 2-х колективних монографій, понад 250 

наукових і навчально-методичних праць. 



 

Лебединець Віра Тарасівна ‒ кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри товарознавства, митної 

справи та управління якістю ЛТЕУ, автор 1 

монографії та 2-х колективних монографій, 1 

підручника і 1 навчального посібника з грифом МОН 

України, понад 250 наукових і навчально-

методичних праць. 

 

Гирка Ольга Ігорівна ‒ кандидат технічних наук, 

доцент, доцент кафедри товарознавства, митної 

справи та управління якістю ЛТЕУ, автор 2 

підручників, 1 навчального посібника, 2-х 

колективних монографій та понад 100 наукових і 

навчально-методичних праць. 

 

Бодак Михайло Петрович ‒ кандидат технічних 

наук, доцент, доцент кафедри товарознавства, митної 

справи та управління якістю ЛТЕУ, автор 1 

підручника, 2-х колективних монографій та понад 

150 наукових і навчально-методичних праць. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 


