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1. Ідентифікатори автора  

SCOPUS 

ResearcherID 
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Google Scholar 

ORCID 

Researcher ID 

Google Scholar 

Web of Science 

2. Освіта та кваліфікація 

(із зазначенням року, закладу вищої 

освіти, спеціальності, у тому числі 

наукової) 

У 1990р. Закінчила Київський політехнічний 

інститут за спеціальністю "Хімічна технологія 

кераміки та вогнетривів". Захистила 

дисертацію на здобуття наукового ступеню 

кандидата технічних наук  в Національному 

технічному університеті «Київський 

політехнічний  інститут» за спеціальністю 

05.17.11 – технологія тугоплавких 

неметалічних  матеріалів 

 

3. Підвищення кваліфікації •  "Головний навчально-методичний центр 

Держгірпромнагляду України" (2014 р.); 

• Український науково-практичний центр 

екстреної допомоги та медицини 

катастроф Міністерства охорони здоров’я 

України (2014 р.); 

•   Інститут державного управління у сфері 

цивільного захисту (2014 р.); 

• Вища школа педагогічної майстерності 

КНТЕУ ( 2015 р.);  

• Навчальний центр з охорони праці 

 « КОТЕФІ»( 2018 р.) 

• "Головний навчально-методичний центр 

Держпраці" ( 2019 р.). 

• ТОВ «Навчально виробничий комплекс з 

охорони праці « Вектор» ( 2019 р.) 

http://orcid.org/0000-0002-4460-5576
http://www.researcherid.com/rid/C-7548-2019
http://scholar.google.com.ua/citations?user=_TGD00wAAAAJ&hl=uk
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do;jsessionid=9F5413189C608BFA84103FEE8FD3F4D2?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&SID=D4GlngypQ2kSTtHOn6o&preferencesSaved=


4. Міжнародний досвід – 

5. Особисті нагороди Диплом Української державної корпорації 

«Укрбудматеріали» переможця конкурсу 

«Ідей» 2002 року 

 Подяка Київського міського голови (2004 р.). 

Подяка Голови Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

( 2010 р.)   

6. Перелік найвагоміших праць 

(заповнюється виключно відповідно 

до чотирьох підпунктів: 

1. Монографії 

2. Підручники 

3. Навчальні посібники 

4. Статті у фахових виданнях, 

матеріали конференцій 

2. Підручники  

• Проектування закладів ресторанного 

господарства / Підручник / П79 

[А.А.Мазаракі, С.Л.Шаповал, 

Р.А.Расулов,О.О.Палієнко та ін.]; за ред. 

А.А.Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2017. – 184 с.  

3.Навчальні посібники : 

• Інжиніринг будівель/Навчальний 

посібник/Практикум/[С.Л.Шаповал, 

• О.О.Палиенко,Н.М.Плешкань] ; за ред. 

А.А.Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2018. – 232 с. 

4.Статті: 

• Исследование дилатометрическим 

методом влияние среды обжига на 

спекание керамического черепка из 

карбонатных пород глин:Будівельні 

матеріали,вироби та санітарна техніка. 

К.Знання.2015.-Вип.52 – с.155-

158(Фахове видання) 

• Изменение линейных размеров 

керамических плиток с различной 

пористой структурой при испытаниях на 

морозостойкость: Будівельні 

матеріали,вироби та санітарна техніка. 

К.Знання.2015.-Вип.53 – с.41-45(Фахове 

видання) 

• Пористые керамические изделия для 

моделирования нефтеносныъ 

пластов.К.Знання.2015.-Вип.56 – с.165-

170(Фахове видання) 

•  Оцінка морозостійкості керамічної 

плитки Товари і ринки. - 2017. - № 2. - С. 

43-49. (Фахове видання) 

• ДСТУ Б В.2.7-282:2011 Плитки керамічні. 

Технічні умови (EN 14411:2006, NEQ)/ 

Державний стандарт України (державний 

реєстраційний номер 0108U002622),с.55 



•  ДСТУ Б В.2.7-283:2011 Плитки 

керамічні. Методи випробувань/ 

Державний стандарт України (державний 

реєстраційний номер  0108U002628),с.55 

•  ДСТУ Б В. 2.5-59:2011 Вироби санітарні 

керамічні. Загальні технічні умови/ 

Державний стандарт України (державний 

реєстраційний номер  0109U002997),с.21 

7. Досвід роботи ▪ 01.11.1993 р. – 21.11.2013 р. – науковий 

співробітник лабораторії  кераміки та 

неметалорудних матеріалів; начальник 

відділу науково-технічного забезпечення;  

▪ Вчений секретар - Державного підприємства 

«Український науково-дослідний та 

проектно-конструкторський інститут 

будівельних матеріалів та виробів» 

▪ Керівник Випробувального центру 

будівельних матеріалів та виробів ДП 

«НДІБМВ» 

▪ з 22.11.2013 р. – старший викладач, доцент 

кафедри інженерно-технічних дисциплін 

Київського національного торговельно-

економічного університету 

 


