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РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

 
1. Ідентифікатори автора  

SCOPUS 

ResearcherID 

ORCID 

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 1997 р. закінчив технологычний факультет 

Київського торговельно-економічного 

інституту за спеціальністю "технологія 

громадського харчування". Захистив 

дисертацію на здобуття наукового ступеню 

кандидата технічних наук у Київському 

національному торговельно-економічному 

університеті за спеціальністю 05.18.16 – 

технологія продуктів харчування, тема 

дисертації «Технологія солодких страв з 

окарою».  

Науковий консультант: канд. техн. наук, 

доцент Кочерга В.І.  
 

3. Підвищення кваліфікації • ДП «Премьер-експо» стажування  в  

рамках  підготовки навчальної дисципліни 

«Проектування виставкових об’єктів». 

• Головний навчально-методичний  центр 

«Держгірпромнагляд» України навчання з 

питань охорони праці. Посвідчення № 222-13-

8, 17.05.13р 

• Навчання у «Центрі європейської освіти 

КНТЕУ», підвищення рівня володіння 

англійською мовою. 

• навчальні  курси  «Створення  

дистанційних  курсів  за  допомогою Articulate 

Storyline» 

• успішне завершення із правом 

викладання курсу навчання «Користувач 

програмного забезпечення «Парус-

Підприємство 7.40» модулі «Ресторан», 

«Готель» 

http://orcid.org/0000-0003-4140-3386
http://www.researcherid.com/rid/N-2939-2016
http://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=ILv_DKoAAAAJ
https://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&rurl=https%3A%2F%2Fapps.webofknowledge.com%2FWOS_GeneralSearch_input.do%3Fproduct%3DWOS%26search_mode%3DGeneralSearch%26preferencesSaved%3D%26SID%3DC4IJz6mDthp4PtbfnJA&preferencesSaved=&SID=C4IJz6mDthp4PtbfnJA&excludeEventConfig=ExcludeIfReload


4. Міжнародний досвід  

5. Особисті нагороди • Почесна грамота Деснянської 

райдержадміністрації м. Київ (2005 р.).  

• Почесна грамота Міністерства освіти і 

науки України (2015 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 та ін.]; за ред. 

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

ун-т, 2017. – 184 с. 

3. Навчальні посібники: 

• Проектування курортів: навч.посіб. /  [А.А. 

Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. Мельниченко та 

ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. -  – К.: 

Київ.нац.торг.-екон.ун-т, 2014. – 304 с. ISBN 

978-966-629-663-7 

• HoReCa : навч. посіб. : у 3 т. Т. 1. Готелі / 

[А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. 

Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. - 

Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 348 с. 

• HoReCa : навч. посіб. : у 3 т. Т. 1. Готелі / 

[А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. 

Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – 

2-ге вид., виправл. і доповн. – Київ : Київ. нац. 

торг.-екон. ун-т, 2017. – 412 с. ISBN 978-966-

629-832-7 

• HoReCa : навч. посіб. : у 3 т. – Т. 2. 

Ресторани / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, С.В. 

Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. Мазаракі. – 

Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 312 с. 

ISBN 978-966-629-841-9 

• HoReCa : навч. посіб. : у 3 т. – Т. 3. 

Кейтеринг / [А.А. Мазаракі, С.Л. Шаповал, 

С.В. Мельниченко та ін.] ; за ред. А.А. 

Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 

2017. – 448 с. ISBN 978-966-629-842-6 

4. Статті у фахових виданнях, матеріали 

конференцій 

• С.Л. Шаповал, Н.П. Форостяна, Р.А. Расулов 

Экспресс-методы исследования состава масла 

сливочного / Стаття. Товари і ринки. – 2013. – 

№ 1 –  С. 43–52. (Фахове видання) 

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

Р.А. / Визначення дисперсності продуктів на 

цифрових оптичних мікроскопах  // Товари і 

ринки №2 2019  С. 85-96 

7. Досвід роботи З 2001 р. працював у КНТЕУ, поєднуючи 

викладацьку роботу із роботою над дисертацією. 

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття 

наукового ступеня кандидата технічних наук. Із 



2007 р. працював викладачем кафедри 

інженерно-технічних дисциплін, із 2009 – 

доцентом. Із 2015 працюю на посаді завідувача 

кафедри інженерно-технічних дисциплін. 

 


