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Освіта та практичний досвід. У 2007 році закінчила магістратуру 

Вінницького торговельно-економічного інституту Київського 

національного торговельно-економічного університету за спеціальністю 

«Товарознавство та комерційна діяльність».  

З 2008-2011 рр. - аспірант кафедри товарознавства та експертизи 

харчових продуктів КНТЕУ. За час навчання в аспірантурі виконала під 

науковим керівництвом проф. Сидоренко О.В. дисертаційну роботу на 

тему «Формування споживних властивостей заморожених заливних 

продуктів із прісноводної риби», яку захистила у жовтні 2011 р. та 

отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 

05.18.15 - товарознавство. З 2011 р. працює на кафедрі товарознавства та 

експертизи харчових продуктів КНТЕУ на посадах асистента, старшого 

викладача. З 2015 р. працює на посаді доцента кафедри товарознавства, 

управління безпечністю та якістю. 

Викладає дисципліни: «Товарознавство. Харчові продукти», 

«Товарознавство», «Основи товарознавства», «Сенсорний аналіз», 

«Теоретичні основи товарознавства», «Мікробіологія». 

Наукові інтереси: наукові дослідження щодо формування 

споживних властивостей продуктів із гідробіонтів під час їх розробки і 

товароруху. 

Науково-дослідна робота: бере участь у держбюджетній темі 

«Управління якістю та безпечністю харчових продуктів і сировинних 

ресурсів», розділ «Безпечність та якість продуктів із гідробіонтів», 

міжнародних симпозіумах, науково-практичних конференціях.  

Наукові та науково-методичні видання: автор 68 наукових та 

навчально-методичних праць, у тому числі: 50 наукового та 16 навчально-

методичного характеру, 2 патентів на корисні моделі:  

1. Дончевська Р.С., Люта К.С.  Сенсорний аналіз майонезів столових 

вітчизняного  та  закордонного  виробництва. Міжнародний 

науковий журнал «Інтернаука». Київ, 2017.  № 15(37). Т.1. С. 38-42. 



2. Sydorenko Olena, Donchevska Raisa, Petrova Olena Status and 

Prospects for the Shrimp Market /O Sydorenko lena, Petrova Olena // 

13
th
 Scientific Conference with International Participation 

„COMMODITY SCIENCE – TRADITIONS AND ACTUALITY” 18
th
 

– 19
th

 October 2018, Varna 

3. Сидоренко О.В., Боліла Н.О., Дончевська Р.С. Споживні властивості 

акули катран // Товари і ринки. – 2018. – № 3 (26). – С. 57-65 

4. Дончевська Р.С., Двірна Ю.О.  Конкурентоспроможність зерна 

кукурудзи різних сортів, що використовується для виробництва 

харчових продуктів [Текст] / Р.С. Дончевська, Ю.О. Двірна // 

Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». – 2017. – №13 (35). – 

С. 71-74 

5. Donchevska R.S., Shkoda V.M. Merchandising analysis of quality of the 

fast-frozen meat semi-finished Products // Актуальные проблемы 

современной науки: сборник тезисов научных работ ХI 

Международной научно-практической конференции (Москва–

Астана–Харьков–Вена, 30 августа 2016 года / Международный 

научный центр, 2016. — 104 с. 

6. Дончевська Р.С., Люта К.С.  Комплексна оцінка якості майонезів 

столових вітчизняного та закордонного виробництва // Стратегічні 

пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі на інноваційних засадах: 

Міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей, Львів, 

2-3 листопада 2017 р. – Львів: Львівський торговельно-економічний 

університет, 2017р. 

7. Дончевська Р.С., Двірна Ю.О.  Якість зерна кукурудзи для харчових 

продуктів, що вирощується на території України // Стратегічні 

пріоритети розвитку внутрішньої торгівлі на інноваційних засадах: 

Міжнародна науково-практична конференція: тези доповідей, Львів, 

2-3 листопада 2017 р. – Львів: Львівський торговельно-економічний 

університет, 2017р. 

8. Дончевська Р.С., Троханенко Ю.  Якість префіксів для 

сільськогосподарської птиці // ХХХІХ Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція «Тенденції та перспективи 

розвитку науки і освіти в умовах глобалізації»: Зб. наук. праць. - 

Переяслав-Хмельницький, 2018. - Вип. 39. - 665 с.  

Підвищення кваліфікації та стажування: у 2016 р. пройдено 

стажування в Асоціації українських виробників «Морозиво і заморожені 

продукти», у 2014 р. підвищено кваліфікацію у Вищій школі педагогічної 

майстерності КНТЕУ з отриманням свідоцтва. 

Інші види діяльності: керує науково-дослідною роботою 

студентів, виконує обов’язки заступника завідувача кафедри, є членом 

Вченої Ради факультету торгівлі та маркетингу, відповідальна за 

профорієнтаційну та навчальну роботу, експерт телепрограми «Якість 

життя» на телеканалі Інтер, відповідальна за прийом вступників на 



спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» та 

«Філологія» у Приймальної комісії КНТЕУ, приймає участь в організації 

та проведенні круглих столів, науково-практичних конференцій та інших 

заходів, які відбуваються на базі КНТЕУ, формуванні зв’язків з 

науковими, практичними установами, розвиток співпраці з організаціями-

партнерами КНТЕУ.  

Відзнаки: нагороджена Почесною грамотою Ректора КНТЕУ. 

 


