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Біографічна довідка. Народилася 29 квітня 1973 року у місті Луцьк Волинської 

області. У 1995 році закінчила з відзнакою повний курс навчання у Луцькому 

індустріальному інституті за спеціальністю «Обладнання для обробки металів тиском». У 

1995–1998 роках навчалася в аспірантурі Луцького індустріального інституту за 

спеціальностями «Матеріалознавство» та «Металознавство». 

У вересні 2003 року за конкурсом була прийнята на посаду асистента кафедри 

товарознавства та експертизи у митній справі Луцького державного технічного університету. 

У 2009 року призначена на посаду старшого викладача кафедри товарознавства, а з 2011 

року – доцента кафедри товарознавства та експертизи у митній справі. 

У 2010 році захистила дисертацію на тему «Товарознавча оцінка вогне- та 

термостійких захисних покриттів на основі наповнених поліалюмосилоксанів». Рішенням 

спеціалізованої вченої ради Луцького національного технічного університету присвоєно 

науковий ступінь кандидата технічних наук (диплом кандидата наук № 063564). Рішенням 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки від 26 вересня 2012 року Передрій О.І. 

присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи в митній справі 

(атестат доцента 12 ДЦ № 031655). 

Передрій О. І. є автором 204 науково-методичних праць, з них 56 статей у 

фахових виданнях, зокрема, 6 в наукометричних базах Scopus та Web of Science, 4 

підручників, 4 навчальних посібників, 1 монографії, є співавтором 2 монографій, 3 

патентів на корисну модель. 

З 2009 року Передрій О. І. – відповідальний секретар наукового фахового видання 

«Товарознавчий вісник».  

Виконує обов’язки вченого секретаря факультету митної справи, матеріалів та 

технологій. 

 

Освіта: вища 

Наукові інтереси: методологія оцінювання якості товарів, підвищення якості та 

вдосконалення споживних властивостей захисних покриттів та текстильних матеріалів; 

регулювання експортно-імпортних операцій 

Науково-педагогічна діяльність: викладач Луцького НТУ. 

 

Професійний досвід: 18 років роботи у Луцькому НТУ. 

 

Навчальні дисципліни: 

Експертизи культурних цінностей; Товарна інформація; Товарознавство непродовольчих 

товарів; Товарна номенклатура ЗЕД 

 

Знання мов: українська – рідна, російська – вільне володіння,  англійська  – середній рівень 

 

Професійні нагороди: грамоти Луцького НТУ, подяка КНТЕУ за підготовку студента-

переможця Всеукраїнського конкурсу наукових робіт (2019 р.). 

 



Вибрані праці: 

підручники, навчальні посібники, монографії : 

Передрій О.І., Пахолюк О.В. Товарознавство сувенірів та товарів народних промислів : 

підручник. – Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 364 с. 

Формування асортименту та регулювання якості товарів, виготовлених на Волині: 

монографія / за заг.ред. проф. Л.І. Байдакової та доц. О.І, Передрій. – Луцьк : ІВВ Луцького 

НТУ, 2018. – 216 с. 

Передрій О.І. Товарознавство. Пластичні маси та паливно-мастильні матеріали [текст]  : 

навч. посібник /О.І. Передрій, В.В. Ткачук. – Луцьк : Луцький НТУ, 2017. – 218 с. 

Експертиза наркотичних, отруйних та вибухових речовин : підручник /  І. В. Ємченко, О.І. 

Передрій, М.Ю. Барна. – Львів: в-во ЛКА, 2014. – 428 с. 

Товарознавство непродовольчих товарів : підручник в 2-х частинах / [І.М. Байдакова, Л.М. 

Губа, Г.М. Кожушко, О.І. Передрій та ін.]. – Луцьк : РВВ Луцького НТУ, 2014. – 

671 с. 

наукові праці : 

Martirosyan I., Pakholiuk O., Semak B., Lubenets V., Peredriy O. (2020) Investigation of Wear 

Resistance of Cotton-Polyester Fabric with Antimicrobial Treatment. In: Tonkonogyi V. et al. (eds) 

Advanced Manufacturing Processes. InterPartner 2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. 

Springer, Cham. pp 433-441 DOI: 10.1007/978-3-030-40724-7_44 

Oksana Peredriy, Olena Pakholiuk, Irina Martirosyan. Thermal properties of coatings based on full 

aluminosiloxane polymer. Materials Research Express. 2020. Volume. 7. Number 1. 015342. 

(Scopus, Web of Science). https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab6c97 

Peredriy O.I. Research of hydrophysical properties of coatings based on full aluminosiloxane 

polymer / O. Peredriy, O. Pakholyuk // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2016. –

№2 (152). – P. 19-23. 

Передрій О.І., Ємченко І.В. Вплив термооброблення на фазовий склад покриття на основі 

наповненого поліалюмосилоксану. Питання хімії та хімічної технології. 2020. №3 (130). 

С.148-153. (Scopus).  

DOI: 10.32434/0321-4095-2020-130-3-148-153 

Передрій О.І. Ідентифікаційна експертиза предметів філателії при їх переміщенні через 

кордон  / О.І. Передрій, І.В.Ємченко // Вісник ЛТЕУ. – 2018. – Випуск 21. – С. 115-119 

Передрій О.І. Екологічна сертифікація як інструмент «зеленої» економіки [текст]  / О.І. 

Передрій // Товарознавчий вісник : збірник наукових праць Луцького НТУ. – 2018. – Випуск 

10. – С.125-132 

Передрій О.І. Регулювання використання нікелю, кадмію та свинцю в ювелірних виробах / 

С.В. Златкевич, О.І. Передрій // Товарознавчий вісник. – 2019. – Випуск 12. – С. 116-123 

публікації закордоном:  

Oksana Peredriy, Olena Pakholiuk, Irina Martirosyan. Thermal properties of coatings based on full 

aluminosiloxane polymer. Materials Research Express. 2020. Volume. 7. Number 1. 015342. 

(Scopus, Web of Science). https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab6c97 

https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab6c97
https://doi.org/10.1088/2053-1591/ab6c97


Передрий О.И. Особенности сертификации продуктов питания соотвественно требованиям 

стандартов „халяль” / О.И.Передрий, Е.В. Пахолюк // QUALITY, CONTROL AND 

EXPERTISE OF GOODS : Articles from a Round table with international participation Варна, 

2019 (ISBN 978-954-21-1000-2). – С. 204-211. 

Developing a HACCP plan for quality and safety of mineral water / Yaheliuk S., Peredriy O., 

Tkachuk V. //Sciences of Europe (Praha, Czech Republic). – 2016. – VOL 2, No 5 (5). – Р. 95-99. 

Підвищення кваліфікаціЇ:  

Міжнародне стажування у Wyższa Szkoła Biznesu - National Louis University (180 

годин/6 кредитів, лютий 2021 р.).  

Стажування у Інспекції з питань захисту прав споживачів у Волинській області 

(2015 р.), митно-брокерська фірма «Прайд Сервіс» (2020 р.). 

Виконала програму з підготовки декларантів та агентів з митного оформлення 

навчально-консультаційного центру «Expertus» Львівського торговельно-

економічного університету (2019 р.) 

Навчальний курс #blend_it: опануємо змішане навчання / он-лайн навчальний курс на 

платформі EdRa (90 годин/3 кредити). 

Навчальний курс «Food labelling e-learning course» / Food Standarts Agency, Government 

department working across England, Wales and Northern Ireland 

Навчальний курс «Безпечність харчових продуктів: сучасне законодавство, сумлінний 

виробник, відповідальний споживач» / платформа Prometheus за підтримки Міністерства 

аграрної політики та продовольства України.  

Навчальний курс «Smart exporter: електронні ресурси, регулювання та вимоги для експорту 

до ЄС» / платформа EdERa (60 годин).  

 

Членство в офіційних наукових товариствах: 

Робота при лабораторії: (вказати назву за наявності такого) 

Посилання на профілі у: 

Google Scholar: 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=Pn1K1XoAAAAJ 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Peredriy 

Academia.edu: https://lutsk-ntu.academia.edu/OksanaPeredriy 

Scopus Author ID: 56447058500  

Researcher ID: U-8378-2017 

Orcid 0000-0002-5464-2020   

Web of Science ID -U-8378-2017 

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=Pn1K1XoAAAAJ
https://www.researchgate.net/profile/Oksana_Peredriy
https://lutsk-ntu.academia.edu/OksanaPeredriy

