
 

 
 

 
КРУГЛИЙ СТІЛ З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО 

ДЛЯ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ 

 

15 березня 2013 р. з нагоди відзначення Всесвітнього Дня захисту прав 
споживачів було проведено засідання круглого столу за участі фахівців 
Державного підприємства “Полтавський регіональний  науково-технічний 
центр стандартизації, метрології та сертифікації”, Управління у справах 
захисту прав споживачів у Полтавській області, Полтавської торгово-
промислової палати, НДЦ “Незалежна експертиза”, викладачів та студентів 
ПУЕТ. 

 
 

Відкрила засідання круглого столу Омельченко Наталія 
Володимирівна  –  заст. зав. кафедри експертизи та митної справи 
Полтавського університету економіки і торгівлі,  к.т.н., професор 



В ОБГОВОРЕННІ АКТУАЛЬНИХ ПИТАНЬ КРУГЛОГО СТОЛУ ПРИЙНЯЛИ 
УЧАСТЬ: 

 
 

Ознаки справжності електричних ламп 
Смірнова Надія Семенівна – начальник центру з 
оцінки відповідності світлотехнічної та 
електропобутової продукції ДП 
«Полтавастандартметрологія» 

 
 

Правильне марковання продукції – основа 
компетентного вибору товару споживачем 
Щур Лариса Сергіївна – начальник відділу 
стандартизації та наукової інформації ДП 
«Полтавастандартметрологія» 

 
 

Визначення глутамату натрію у харчових 
продуктах: результати змушують замислитися 
Ремізова Надія Леонідівна - начальник науково-
дослідного випробувального центру харчової 
продукції  
ДП «Полтавастандартметрологія» 

 
 

Нові продукти. Результати діяльності обласної 
дегустаційної комісії. 
Ткаченко Наталія Володимирівна - заступник 
генерального директора ДП 
«Полтавастандартметрологія» - директор центру 
стандартизації та оцінки відповідності 



 
 

Визначення країни походження товарів власного 
виробництва, що експортуються за кордон 
Гилюн Юлія Вікторівна – експерт відділу 
експертизи та сертифікації товарів, спеціаліст з 
експертизи взуття Полтавської торгово-промислової 
палати 

 
 

Про участь ради Полтавської обласної 
громадської організації «Полтавський 
регіональний центр захисту прав споживачів» у V 
Міжнародному Консумерському фестивалі в 
рамках Всеукраїнського руху «Молодь за права 
споживачів»  
Сердюк Людмила Вікторівна – голова ради 
Полтавської обласної громадської організації 
«Полтавський регіональний центр захисту прав 
споживачів» 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ УЧАСТІ СТУДЕНТІВ ПУЕТ У V 
МІЖНАРОДНОМУ КОНСУМЕРСЬКОМУ ФЕСТИВАЛІ В РАМКАХ 

ВСЕУКРАЇНСЬКОГО РУХУ «МОЛОДЬ ЗА ПРАВА СПОЖИВАЧІВ», 
ОГОЛОШЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА НАГОРОДЖЕННЯ ДИПЛОМАМИ 

НАЙКРАЩИХ 

Баллиева Айнабат – студентка групи ТЕМС-21 Полтавського університету 
економіки і торгівлі 

 
 



Сіроштан Денис – студент групи ТКД-51м Полтавського університету 
економіки і торгівлі 

 
 

Сігінєвич Андрій – студент групи ТЕМС-21 Полтавського університету 
економіки і торгівлі 

 

 



З 18 ПО 21 БЕРЕЗНЯ 2013 Р. ВІДБУВСЯ ТИЖДЕНЬ КАФЕДРИ 
ЕКСПЕРТИЗИ ТА МИТНОЇ СПРАВИ 

В рамках цього заходу 18 та 19 березня були проведено  майстер-
клас «Зроби світ навколо себе якісним та безпечним» для учнів 
старших  класів Полтавських шкіл та студентів Кооперативного технікуму, 
під час якого обговорювались питання безпечного використання харчових 
добавок в сучасних продуктах харчування, а також було продемонстровано 
експерт-методи виявлення фальсифікації непродовольчих товарів. 

 

Майстер- клас «Використання харчових добавок в сучасних 
продуктах харчування» доц., к.т.н. Юдічева О. П. 

 

Майстер-клас «Світлова мікроскопія, як один із методів 
ідентифікації» - доц., к.т.н. Поліщук Л.В. 



 

Майстер-клас «Практичне застосування електронних детекторів 
матеріалів та спеціальних засобів митного контролю» - к.т.н. Мартосенко 
М. Г. 

 

Майстер-клас «Монети, як різновид культурних цінностей. 
Атрибуція монет. Проведення візуальної експертизи ікон. Особливості 
експертизи творів живопису» - ас. Браїлко А. С. 

Студентам та учням надані поради про те, як уникнути підробок у 
повсякденному житті. У навчальних аудиторіях студенти технікуму та учні 
Розсошанської  ЗОШ відчули себе справжніми студентами ПУЕТ. 

20 березня 2013р. було проведено захід «Стань студентом ПУЕТ на 1 
день»,  під час якого для студентів 3-го курсу Полтавського 
кооперативного технікуму була проведена екскурсія по університету, 
 продемонстрований фільм про навчання, університетське життя 
студентів ПУЕТ. 



 

  

 

Під час екскурсії студенти відвідали бібліотеку, електронний читальний 
зал, медіатеку. 



 

  

Відвідали фізкультурно-спортивний комплекс “Олімп”, ознайомилися з 
історією спортивного життя університету та студентськими спортивними 
секціями. 

 

Відвідали  гуртожиток  № 1 



  

Закінчився цей захід відвідуванням навчально-виробничого комбінату 
громадського харчування ПУЕТ 

Майбутнім абітурієнтам роздані інформаційні матеріали про умови 
навчання в університеті та запрошено на День відкритих дверей ПУЕТ. 

21 березня 2013 р. були підведенні підсумки проведення тижня 
кафедри, а також, під час якого були представлені презентації  робіт 
переможців, якими стали учні Розсошанської ЗОШ та ЗОШ №5 та 
ліцею №1 м. Полтава. А також відбувся  святковий концерт, в якому взяли 
участь студенти спеціальності Товарознавство та експертиза в митній 
справі Полтавського університету економіки та торгівлі. 

 



 


