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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Старший викладач кафедри технологій 
навчання, охорони праці та дизайну 
Білоцерківського інституту неперервної 
професійної освіти з 2011 року. Фахівець у 
галузі цифрових технологій, охорони праці 
та здоров’я зберігаючих технологій. 
 

 

WORKING SKILLS  

(РОБОЧІ НАВИЧКИ, УМІННЯ) 
Soft skills – критичне мислення, ситуаційна 

обізнаність, адаптивність, витривалість, здатність до 

лідерства, вміння встановити мету, прийняти рішення, 

мотивувати, управляти конфліктами, розвинутий 

соціальний інтелект, комунікація, креативність, опірність 

стресам. 

Hard skills – здатність до навчання, володіння 

методологічними, психолого-педагогічними та 

спеціальними знаннями в області інформаційно-

комунікаційних технологій в освіті, навички роботи з 

великими обсягами інформації та статистичними 

даними, здатність аналізувати та критично оцінювати 

здобуті результати та визначати перспективи діяльності. 

Digital & data skills – робота з операційними 

системами (Windows, MacOS, Android), ефективне 

використання прикладних програм загального 

призначення, баз даних, Е-підручників, словників тощо, 

організація спільного цифрового середовища для 

проектів, володіння професійними програмами для 

створення цифрового контенту.. 
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ДОСВІД РОБОТИ 
Стаж роботи: стаж безпосередньої педагогічної і 

науково-педагогічної роботи становить 25 років. 

Досвід роботи у загальноосвітньому навчальному 

закладі. Стаж педагогічної роботи становить 5 років. 

Працюваі на посаді психолога Приватної загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступеню в державній системі закладів освіти 

«Современник»;. 

Досвід роботи у ЗВО. Стаж науково-педагогічної 

роботи у ЗВО ІІІ-ІV рівнів акредитації становить 20 років. 

Працював на посаді  завідуючого кафедри психофізичної 

підготовки Донецького інституту Управління (2000-2001 р.р.)  

2002-2011 р.р. – старший викладач кафедри психології 

Донецького інституту психології і підприємництва; 

2011 р. по теперішній час – старший викладач кафедри 

технологій навчання, охорони праці та дизайну Інституту 

післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (м. Донецьк), який 

перейменовано в Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти (2015р.). 

 

 

ОСВІТА 
1974-1980 рр. – навчання у Донецькому медичному 

інституті, кваліфікація: Лікар-гігієніст, епідеміолог.. 

Державний інститут післядипломної освіти інженерно-

педагогічних працівників України м. Донецьк 1995 рік, 

кваліфікація: Практичний психолог.  

інститут післядипломної освіти інженерно-педагогічних 

працівників ДВНЗ УМО (м. Донецьк) 2011 рік, кваліфікація: 

Викладач університетів та інших вищих навчальних 

закладів. 

 

 

 

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ 

 

 спроможність 
адаптуватися до змін в 
освіті і суспільстві, 

 професійна 
мобільність,  

 творчий підхід, 

 робота на якісний 
результат, 

 відкритість новому 
соціально-комунікативному 
досвіду. 
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ПРОФЕСІЙНІ ДОСЯГНЕННЯ 
 Підвищення кваліфікації за категорією «Науково-

педагогічні працівники ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації». 

 Навчання в ДП «Головний навчально-методичний 
центр Держпраці» за програмою для викладачів з 
охорони праці ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації. 

 Підвищення кваліфікації за категорією «Викладачі-
тьютори (організатори) дистанційного навчання 
університетів, академій та інститутів»  

 Підвищення кваліфікації (стажування) за 
спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки 
«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті» в 
ННЦ Інституту післядипломної освіти та курсової 
підготовки Черкаського національного університету ім. 
Богдана Хмельницького. 

 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ  
На курсах підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників закладів професійної (професійно-технічної) 
освіти викладає модулі «Економіко-правові питання 
діяльності педагогічних працівників», «Загальні питання 
охорони праці та БЖД», «Інформаційно-комунікаційні 
технології, захист інформації та інтелектуальна власність». 
Є розробником модулів і спецкурсів для різних категорій 
слухачів КПК за різними моделями і формами навчання: 
«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Відкрита 
освіта і дистанційне навчання», «Хмарні технології», 
«Організація та проведення вебінарів». Розробник сайту 
кафедри ТНОПтаД БІНПО 

 

ПУБЛІКАЦІЇ 
Автор 10 публікацій, з-поміж яких: 1 навчально-методичний 
посібник,  9 статей у наукових і науково-методичних 
виданнях, матеріалах і тезах конференцій. 

МОВИ 

(РІВЕНЬ 

ВОЛОДІННЯ) 

 
 українська (рідна), 

 російська (вільно), 

 англійська 

(достатньо для роботи 

злітературою, зокрема 

фаховою термінологією) 
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 
ІV Міжнародна науково-практична Інтернет-

конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання 
дорослих у системі неперервної освіти» в м.Біла Церква 
(Україна), 29 листопада 2018 р.  

Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція «Інноваційні технології при підготовці 
фахівців для швейної промисловості», м. Біла Церква, 
12 грудня 2018 р.  

ХХХІІІ Міжнародна спеціалізована виставка 
«Освіта та кар'єра — день студента 2019», «Освіта за 
кордоном». Проведення семінару-практикуму 
«Використання хмарних технологій в освіті» 15 
листопада 2019 року, м.Київ. 

V Міжнародна науково-практична Інтернет-
конференція «Психолого-педагогічні аспекти навчання 
дорослих у системі неперервної освіти» в м.Біла Церква 
(Україна), 27 листопада 2019 р.  

 

 

ХОБІ 

 
 Цифрові технології 

 Техніка 

 Автомобіль 

 Дайвінг 


