
 

НАУКОВІ ТЕМИ НДЦ «НЕЗАЛЕЖНА ЕКСПЕРТИЗА» 

 

ГОСПРОЗРАХУНКОВІ НАУКОВО-ДОСЛІДНІ ТЕМИ НА 

ЗАМОВЛЕННЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ, ВИРОБНИЧИХ 

ПІДПРИЄМСТВ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДЯН 

 

Науково дослідна тема – Встановлення причини втрати 

працездатності електросоковижималки «Scarlett Indigo IS-572», що 

перебувала в експлуатації 

Тимчасовий творчий колектив: 

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Лисенко Н. В. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Браїлко А. С. – доцент кафедри експертизи та митної справи 

Мартосенко М. Г. – доцент кафедри експертизи та митної справи 

Шапар Р. О. – студент V курсу, гр. ТЕМС-52. 

Керівник тимчасового творчого колективу к.т.н., проф. Омельченко Н. В. 



 

 



 

 



Науково дослідна тема – Товарознавча експертиза та оцінка 

напівфабрикатів шкіри «Wet-blue» 

Тимчасовий творчий колектив: 

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Мартосенко М. Г. – доцент кафедри експертизи та митної справи 

Лисенко Н. В. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Браїлко А. С. – доцент кафедри експертизи та митної справи 

Старіков О. В. – оцінювач 

Лялька О. О. – студентка VІ курсу, гр. ТЕМС-62 

Керівник тимчасового творчого колективу к.т.н., проф. Омельченко Н. В. 

 

 

  



Науково дослідна тема – Дослідження якості чоловічого зимового 

взуття, що перебувало в експлуатації 

Тимчасовий творчий колектив: 

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Браїлко А. С. – старший викладач кафедри експертизи та митної справи 

Мартосенко М. Г. – доцент кафедри експертизи та митної справи 

Лисенко Н. В. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Лялька О. О. – студентка V курсу, гр. ТЕМС-51. 

Керівник тимчасового творчого колективу к.т.н., доц. Омельченко Н. В. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Науково дослідна тема – Дослідження показників споживних 

властивостей зразків верхнього одягу (із текстильних матеріалів) 

виробництва ФО-П Рангі А. В. з метою розробки технічних умов 

Тимчасовий творчий колектив: 

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Мартосенко М. Г. – доцент кафедри експертизи та митної справи 

Лисенко Н. В. – аспірант кафедри експертизи та митної справи 

Браїлко А. С. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Лялька О. О.  – студентка IV курсу, гр. ТЕМС-41 

Керівник тимчасового творчого колективу к.т.н., доц. Омельченко Н. В. 

 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



Науково дослідна тема – Товарознавча експертиза щодо відповідності 

спеціального шкіряного взуття вимогам чинних нормативних документів 

Тимчасовий творчий колектив: 

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Лисенко Н. В. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Кириченко О. В. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Баллиєва А. А. – студентка ІІ курсу, гр. ТЕМС-21 

Керівник тимчасового творчого колективу к.т.н., доц. Омельченко Н. В. 

 

 

 



 

 

 



Науково дослідна тема – Дослідження експлуатаційних характеристик 

машинки для стриження волосся «ROWENTA PERFECT LINE», моделі «НС 

103», що перебувала у експлуатації 

Тимчасовий творчий колектив: 

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Браїлко А. С. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Бенедик М. І.  – студент ІV курсу, гр. ТЕМС-41 м 

Керівник тимчасового творчого колективу к.т.н., доц. Омельченко Н. В. 

 

 



 

 

 

 



Науково дослідна тема – Товарознавча експертиза та оцінювання 

урочистого плаття (для весільної церемонії), яке було в експлуатації та 

піддавалось хімчистці 

Тимчасовий творчий колектив: 

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Браїлко А. С. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Лисенко Н. В. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Лялька О. О. – студентка ІІІ курсу, гр. ТЕМС-31 

Керівник тимчасового творчого колективу к.т.н., доц. Омельченко Н. В. 

 

    



Науково дослідна тема – Дослідження показників споживних 

властивостей спеціального шкіряного взуття з метою встановлення їх 

відповідності вимогам чинних документів 

Тимчасовий творчий колектив: 

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Лисенко Н. В. – асистент експертизи та митної справи  

Кириченко О. В. – асистент експертизи та митної справи 

Баллиєва А. А. – студентка ІІ курсу, гр. ТЕМС-21 

Керівник тимчасового творчого колективу к.т.н., доц. Омельченко Н. В. 

   



 

 

 

 



Науково дослідна тема – Ідентифікація посуду із кераміки для митних 

цілей 

Калашник О. В. – доцент кафедри експертизи та митної справи  

Лисенко Н. В. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Поліщук Л. В. – доцент кафедри експертизи та митної справи 

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Горбань Ю. О.  – студент ІV курсу, гр. ТЕМС-42 

Керівник тимчасового творчого колективу к.т.н., доц. Омельченко Н. В. 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



Науково дослідна тема – Дослідження експлуатаційних властивостей 

холодильника Samsung RL29THCSW, який був в експлуатації та піддавався 

гарантійному ремонту 

Тимчасовий творчий колектив: 

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Лисенко Н. В. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Кириченко О. В. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Єфіменко М. В. – студент V курсу, гр. ТЕМС-51 м 

Керівник тимчасового творчого колективу к.т.н., доц. Омельченко Н. В. 

 

 



 

 

 



Науково дослідна тема – Дослідження цілісності відлікового механізму 

лічильника газового побутового, що був в експлуатації 

Тимчасовий творчий колектив: 

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Лисенко Н. В. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Кириченко О. В. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Ногаль В. Л. – ст. лаборант кафедри експертизи та митної справи 

Черняк В. В. – студент ІV курсу, гр. ТЕМС-43і 

Керівник тимчасового творчого колективу к.т.н., доц. Омельченко Н. В. 

 



 

 

   

 

 



Науково дослідна тема – Дослідження центрифуги ОГШ 321К-01, яка 

перебувала в експлуатації 

Тимчасовий творчий колектив: 

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Браїлко А. С. – асистент кафедри експертизи та митної справи 

Єфіменко М. В. – студент V курсу, гр. ТЕМС-51 м 

Керівник тимчасового творчого колективу к.т.н., доц. Омельченко Н. В. 

 

 

 



    

 

 



Науково-дослідна тема «Методологічні аспекти ідентифікації та 

експертизи непродовольчих товарів (текстильних, із шкіри)», № 289/09 

(2009-2011 рр.) відповідно до напрямів науково-дослідних робіт Вищого 

навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і 

торгівлі». 

Тимчасовий творчий колектив 1  

Омельченко Н. В. – начальник НДЦ «Незалежна експертиза» 

Браїлко А. С. – аспірант кафедри товарознавства та експертизи 

непродовольчих товарів 

Лисенко Н. В. – завідувач вимірювальної лабораторії “ТЕСТ” (на базі НДЦ 

“Незалежна експертиза”) 

Керівник тимчасового творчого колективу 1 з групи товарів із шкіри – 

начальник НДЦ «Незалежна експертиза» Омельченко Н. В 

Тимчасовий творчий колектив 2 

Поліщук Л. В. – керівник відділу  експертизи НДЦ «Незалежна 

експертиза» 

Кириченко О. В – науковий співробітник вимірювальної лабораторії 

«ТЕСТ» (на базі НДЦ «Незалежна експертиза») 

Мартосенко М. Г. – аспірант кафедри товарознавства та експертизи 

непродовольчих товарів 

Керівник тимчасового творчого колективу 2 з групи текстильних 

товарів – керівник відділу експертизи НДЦ «Незалежна експертиза» Поліщук 

Л. В. 

 


