
УХВАЛА 

вченої ради Львівського торговельно-економічного університету 

з питання  

“Про роботу спеціалізованої вченої ради К 35.840.02  

за спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих  товарів та 05.18.15 – 

товарознавство харчових продуктів (технічні науки)” 

 

від 22 березня 2018 року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію голови спеціалізованої ради проф. 

Сирохмана І.В. “Про роботу спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 за спеціальностями 

05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 – товарознавство харчових 

продуктів”, Вчена рада ЛТЕУ зазначає, що відповідно до наказу Міністерства освіти і 

науки України № 241 від 9 березня 2016 року в університеті було продовжено діяльність 

спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 з правом прийняття до розгляду та проведення 

захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за 

спеціальностями 05.18.08 – товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 – 

товарознавство харчових продуктів (технічні науки) строком на два роки. 

За звітний період спеціалізована вчена рада провела 9 засідань, на яких проведено 

захист 4 (чотирьох) кандидатських дисертацій, у тому числі 2 − за спеціальністю 05.18.08 – 

товарознавство непродовольчих товарів і 2 – за спеціальністю 05.18.15 – товарознавство 

харчових продуктів (технічні науки). З них 3 дисертації захищено здобувачами 

Львівського торговельно-економічного університету; 1 – здобувачем Національного 

університету харчових технологій. Відхилених кандидатських дисертацій не було. Членів 

спеціалізованої вченої ради, які відвідали менше половини засідань ради не було. 

Для підвищення ефективності діяльності аспірантури, досягнення  бажаної 

ритмічності й системності наукових досліджень і підвищення їхнього фахового рівня 

необхідно посилити інтенсивність та дотримуватись плану та графіка виконання наукових 

дисертаційних досліджень здобувачами і аспірантами.  

Особливе значення слід приділяти вибору теми та об’єктів дисертаційних досліджень, 

обґрунтуванню проблеми наукового дослідження. Вибір наукової проблеми дослідження 

повинен бути обумовлений, насамперед, її актуальністю, яка встановлюється шляхом 

критичного аналізу та порівняння з існуючими. 

Необхідно акцентувати увагу на системній побудові організації наукового процесу, 

формуванні знань з методології, теорії методу і процесу, технології науково-дослідної 

діяльності, починаючи з наукової підготовки студентів і магістрів упродовж періоду 

навчання, включаючи публікації наукових статей як форми апробації результатів 

наукового дослідження. 
 

Вчена рада у х в а л и л а: 
 

1. Інформацію проф. Сирохмана І.В. прийняти до відома. 

2. Роботу спеціалізованої вченої ради К 35.840.02 за спеціальностями 05.18.08 – 

товарознавство непродовольчих товарів і 05.18.15 – товарознавство харчових продуктів 

(технічні науки) за звітний період з 09.03. 2016 р. до 09.03.2018 р cхвалити. 

3. Із врахуванням необхідності у функціонуванні спеціалізованої вченої ради зі 

захисту кандидатських дисертацій з зазначених спеціальностей Голові спеціалізованої 

вченої ради подати документи в МОН України для перереєстрації ради на наступний 

термін. 

4. Контроль за виконанням ухвали покласти на проректора з наукової роботи, проф. 

Семака Б.Б. 


