
КРУГЛИЙ СТІЛ ДО ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЗАХИСТУ ПРАВ

СПОЖИВАЧІВ!!!

15 березня 2016 року кафедрою експертизи та митної справи в Полтавському
університеті економіки і торгівлі було проведено Круглий стіл до Всесвітнього дня
захисту прав споживачів. Учасники круглого столу підтримали девіз Всесвітньої
федерації споживчих організацій (СІ) – «Виключимо антибіотики з меню!»

(«Antibiotics Off The Menu!»).
У Всесвітній день захисту прав споживачів керівництво,

студенти, викладачі ПУЕТ та учасники круглого столу
приєдналися до акції

(https://www.facebook.com/consumersinternational/?pnref=story),
яка ставить на меті закликати відомі заклади громадського харчування не
використовувати продукти харчування, що містять антибіотики.

www.facebook.com/consumersinternational/


Учасниками круглого столу були фахівці ДП «Полтавастандартметрологія», ради
Полтавської обласної громадської організації «Полтавський регіональний центр захисту
прав споживачів», НДЦ «Незалежна експертиза», учні та викладачі Полтавської
спеціалізованої школи № 3; Полтавських загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів № 11, №
28; № 34; Полтавської гімназії № 33, викладачі та студенти Полтавського університету
економіки і торгівлі.

На засіданні круглого столу були обговорені актуальні питання реформування
системи захисту прав споживачів та сучасний стан технічного регулювання в Україні,
застосування антибіотиків та їх вплив на організм, біогенне забруднення харчових
продуктів та його вплив на здоров’я людини.

ВІДКРИТТЯ КРУГЛОГО СТОЛУ
ВІТАЛЬНЕ СЛОВО З НАГОДИ ВСЕСВІТНЬОГО ДНЯ ЗАХИСТУ ПРАВ

СПОЖИВАЧІВ
Гаркуша Сергій Володимирович – проректор з наукової роботи ПУЕТ, д.т.н., професор



Вітальне слово з нагоди Всесвітнього дня захисту прав споживачів
Марченко Оксана Юріївна – проректор з науково-педагогічної роботи ПУЕТ,

к.фіз.вих. і спорту, доцент.

Вітальне слово з нагоди Всесвітнього дня захисту прав споживачів
Тягунова Наталія Михайлівна – декан факультету товарознавства, торгівлі та

маркетингу ПУЕТ, к.е.н., професор.



Антибіотики: широке застосування та вплив на організм
Ремізова Надія Леонідівна – начальник науково-дослідного випробувального центру

харчової продукції ДП «Полтавастандартметрологія».

Сучасний стан технічного регулювання в Україні
Рожновська Катерина Олександрівна – заступник начальник відділу стандартизації та

наукової інформації ДП «Полтавастандартметрологія»



Антибіотики: безпечність та якість харчових продуктів.
Біогенне забруднення харчових продуктів та його вплив на здоров’я людини
Бородай Анжела Борисівна – доцент кафедри технологій харчових виробництв і

ресторанного господарства ПУЕТ, к.вет.н., доцент.

Вітальне слово з нагоди Всесвітнього дня захисту прав споживачів
Іващенко Олена Дмитрівна – завідувач кафедри хімії ПУЕТ, к.х.н., доцент



Students and professors of PUET Support World Consumer Rights Day 2016 «Antibiotics
Off The Menu!» (https://www.facebook.com/consumersinternational/?pnref=story)

www.facebook.com/consumersinternational/


Реформування системи захисту прав споживачів в Україні. Підсумки річної роботи
НДЦ «Незалежна експертиза»

Омельченко Наталія Володимирівна – начальник НДЦ «Незалежна експертиза», к.т.н.,
професор

Учні виступили з доповідями за результатами конкурсу наукових робіт «Я хочу
жити в якісному світі!»

Визначення якості йогуртів за фізико-хімічними показниками
Катеренчук А. В., 11 клас, Катеренчук К. В., 9 клас,

Полтавська спеціалізована школа № 3
Науковий керівник – Гнітій Н. В. викладач кафедри хімії ПУЕТ



Визначення фізико-хімічних показників якості вершкового масла
Жук О. С., 10-А клас Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 11

Науковий керівник – Олексенко Я. В. вчитель хімії та біології Полтавської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №11

Визначення якості спредів за фізико-хімічними показниками
Бондарець Т. Г., 9-Б клас Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 34

Науковий керівник – Гнітій Н. В. викладач кафедри хімії ПУЕТ



Визначення фізико-хімічних показників зубних паст
Помаранський К., 11 клас Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28

Наукові керівники – Назаренко Е. А. викладач кафедри хімії ПУЕТ; Олійніченко А. В.
вчитель Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №28

Фізико-хімічні та мікро-біологічні показники сиру твердого
Борщ К., 10 клас Полтавської гімназії № 33

Наукові керівники – Назаренко Е. А. викладач кафедри хімії ПУЕТ; Бородай А.
Б. доцент кафедри технологій харчових виробництв і ресторанного господарства ПУЕТ,

к.вет.н., доцент; Стародумова Ю. С. вчитель Полтавської гімназії №33



Визначення якості чаю за фізико-хімічними показниками
Гаркуша І., 10 клас Полтавська спеціалізована школа № 3

Наукові керівники – Нікозять Ю. Б. доцент кафедри хімії ПУЕТ, к.х.н., доцент;
Шевченко С. В. вчитель Полтавської спеціалізованої школи № 3

Переможці наукових робіт «Я хочу жити в якісному світі!» були нагороджені
грамотами!!!

Усі присутні прослухали цікаву, актуальну, необхідну інформацію, отримали
позитивні емоції та бажання зробити світ безпечним та якісним!!!


