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1. Ідентифікатори автора  

 

 

 

SCOPUS - 

ResearcherID: N-2313-2016 

ORCID: 0000-0003-3090-9250 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=cOiZzisA

AAAJ&hl=uk 

2. Освіта та кваліфікація 

(із зазначенням року, закладу вищої 

освіти, спеціальності, у тому числі 

наукової) 

2003р. закінчив Київський 

національний торговельно-економічний 

університет, спеціальність «Технологія 

харчування», диплом КВNo 21596579від 

24.06.2003р. 

Захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних 

наук у 2009р. у спеціалізованій раді 

Київського національного торговельно-

економічного університету, диплом ДК No 

051897. Тема дисертації: «Технологія 

пісочного тічта та печива з використанням 

селеновмісних олій» 
3. Підвищення кваліфікації Стажування у «Центральному митному 

управлінні лабораторних досліджень та 

експертної роботи», відділі хімічних 

досліджень «ТЗМК». 2010 р. 

Підвищення кваліфікації в Інституті 

післядипломного навчання Національного 

Авіаційного університету на курсах 

«Сучасний рейтинг негативних чинників та 

зміст освіти з Безпеки життєдіяльності». 

2012 р. 



Стажування у конструкторському бюро 

«технологічне бюро В. Яцина». 2017 р. 
4. Міжнародний досвід - 

5. Особисті нагороди • Почесна грамота Деснянської 

райдержадміністрації  м.Київ, 2011 рік. 

• З 17.10.2014 по 1.05.2016 отримував 

стипендію Кабінету Міністрів України 

для молодих вчених.  
6. Перелік найвагоміших праць 

(заповнюється виключно 

відповідно до чотирьох підпунктів: 

1. Монографії 

2. Підручники 

3. Навчальні посібники 

4. Статті у фахових виданнях, 

матеріали конференцій 

Монографії: 

1. Шаповал С. Л., Романенко Р. П., 

Форостяна Н. П. Діагностика фізичних 

властивостей харчових продуктів : 

монографія. Київ: Київ. нац. торг.-екон. 

ун-т, 2017. 129 с. 

Підручники: 

2.  Підручник «Проектування закладів 

ресторанного господарства» Мазакарі 

А.А., Шаповал С.Л., Григоренко О.М., 

Расулов Р.А., … Романенко Р.П. К.: 

КНТЕУ 2017, 357с 

Статті у фахових виданнях: 

3. Кінетика процесу сушіння та якість 

рибних напівфабрикатів Д Федорова, Р 

Романенко - Товари і ринки. – No 2.–

2016. – с.  158–177. 

4. Orlova N., Romanenko R., Kuz'menko I. 

(2015), An impact of canning method to 

structural and mechanical properties of 

fruits and vegetables. // Ukrainian Food 

Journal, 3 (1), рр. 165–179. 

5. Shapoval  S. Romanenko R. The 

improvement of equipment for study of 

rheological properties of chicken fillet 

during the «SOUS VIDE» cooking // 

International Journal of Development 

Research Vol. 10, Issue, 02, October, 2017 

pp. 1656-1659 

6. Федорова Д.В., Романенко Р.П., Расулов 

Р.А. / Визначення дисперсності кави 

меленої  // Товари і ринки №2 2019  С. 

85-96 

7. Божко Т.В. Дончевська Р.С., Романенко 

Р.П. Реологічні властивості крем-лікерів 

та їх зміни в процесі транспортування // 



Науковий вісник Львівського 

національного університету ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені  

С.З. Ґжицького т.22 №84 2019 р. С.154-

164 
7. Досвід роботи Поєднуючи роботу із навчанням на 

денній формі, з  1.01.2003 по 15.08.2003 

працював кухарем в ТОВ «Бройлер» (бар 

кінотеатру «Батерфляй»). 

Поєднуючи роботу із навчанням в 

аспірантурі, з 1.09.2003 по 30.08.2005 

викладав технічні дисципліни у приватному 

вищому навчальному закладі «Київський 

бізнес-коледж».  

З 1.09.2005 по сьогоднішній день 

працював на посадах ассистента, старшого 

викладача та доцента кафедри ІТД КНТЕУ. 

Викладає дисципліни: «Фізика», 

«Електротехніка», «Безпека життя», 

«Технічні засоби митного контролю». 

Регулярно бере участь у телепрограмах 

у якості експерта: «Знак якості» на 

телеканалі «Інтер»; «Громадська 

приймальня», «Якісне життя» та «Ранок у 

мегаполісі» на телеканалі «Київ».  

Стаж педагогічної роботи у закладах 

освіти 16 років, в т.ч. у Київському 

національному торговельно-економічному 

університеті 14 років.  

 


