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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 
Завідувач кафедри технологій навчання, охорони 

праці та дизайну Білоцерківського інституту 

неперервної професійної освіти, кандидат 

сільськогосподарських наук, доцент кафедри 

економіки підприємства  

 

 

 

WORKING SKILLS  

(РОБОЧІ НАВИЧКИ, УМІННЯ) 

 

Soft skills – постановка цілей, лідерство, мотивація, 

емоційний інтелект, соціальний інтелект, 

комунікативність, прийняття виважених рішень, 

планування, управління конфліктами, критичне 

мислення, креативність, опірність стресам. 

Hard skills – прагнення підвищувати власний 

професійний результат, ініціативність, навички роботи з 

великими обсягами інформації та статистичними даними, 

здатність критично оцінювати здобуті результати та 

визначати перспективи, вміння організувати освітній 

процес підвищення кваліфікації. 

Digital & data skills – робота з операційними 

системами (Windows, MacOS тощо), ефективне 

використання прикладних програм загального 

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

організація спільного цифрового середовища для 

проектів, володіння професійними програмами 2D-

моделювання.  
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 ДОСВІД РОБОТИ 

 

Стаж роботи: стаж безпосередньої педагогічної і 

науково-педагогічної роботи становить 17 років. з 

2003 р. – асистент кафедри фінансів, із 2008 р. по 

2014 р. працював на посаді доцента (2008 р. – каф. 

фінансів, 2008-2014 р.р. – каф. економіки 

підприємства). Із  2004 по 2012 р. працював на 

посаді заступника декана економічного факультету 

БНАУ а також був заступником зав. кафедри. 

Відповідав за профорієнтаційну роботу на 

факультеті. Розробляв робочі навчальні плани за 

напрямками «Менеджмент і адміністрування» та 

«Економіка і підприємництво», методичні 

рекомендації з практичної підготовки студентів та 

проведення практик. З 27 листопада 2015 року 

перейшов на роботу в Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти на посаду доцента 

кафедри технологій навчання, охорони праці та 

дизайну. 

 
 

 

 ОСВІТА 

 

1982-1989 рр. – навчання у Білоцерківському 
сільськогосподарському інституті за спеціальністю 
«Зоотехнія», який закінчив із відзнакою.  Здобув 
кваліфікацію «зооінженер». 
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ОСОБИСТІ ЯКОСТІ 

 

✓ спроможність 
адаптуватися до змін в 
освіті і суспільстві, 

✓ професійна 
мобільність,  

✓ творчий підхід, 

✓ наполегливість, 

✓ ініціативність, 

✓ робота на якісний 
результат, 

✓ пунктуальність, 

✓ вимогливість до себе, 

✓ цілеспрямованість, 

✓ відкритість новому 
соціально-комунікативному 
досвіду. 
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ОСВІТА 

 

1991 - 1996 рр. –  Аспірантура очної форми 

навчання при Науково-дослідному інституті степових 

районів «Асканія-Нова» за спеціальністю «Годівля 

тварин і технологія кормів». 

1996 р. – захистив кандидатську дисертацію 

«Вплив згодовування біоконверсованих відходів 

переробки винограду на продуктивність і обмін речовин 

у свиней на відгодівлі» за спеціальністю 06.00.16 – 

«Годівля тварин і технологія кормів ». 

1996 р. – присвоєне вчене звання кандидата 

сільськогосподарських наук.  

2003 – 2004 рр. – навчання у Білоцерківському 

державному аграрному університеті за спеціальністю 

7.050104 «Фінанси і кредит», здобув повну вищу освіту з 

присвоєнням кваліфікації «фінансист-економіст»  

2010 р. – присвоєне вчене звання доцента 

кафедри економіки підприємства. 
 

ПУБЛІКАЦІЇ 

 

Автор понад 30 публікацій, з поміж яких як 

співавтор навчального посібника (Логістика: теорія і 

практика, 2010 р.), 5 навчально-методичних посібників 

та рекомендацій, робочих програм. Автор 12 наукових 

статей у фахових виданнях. Брав участь у 10 науково-

практичних конференціях, в т.ч. у трьох міжнародних. 
 

МОВИ 

(РІВЕНЬ 

ВОЛОДІННЯ) 

 
✓ українська (рідна), 

✓ російська (вільно), 

✓ англійська 

(достатньо для роботи 

злітературою, зокрема 

фаховою термінологією) 
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ХОБІ  
 

✓ подорожі, 

✓ спорт   

✓ бонсай 
 

 

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. 

Підвищення кваліфікації «інноваційна 

спрямованість педагогічної діяльності» 

 

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».  
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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

● Проєкт ТЕМПУС ІІІ: Концепція сталого розвитку в підготовці спеціалістів 

для сільського господарства, навчальний семінар, Прага, 9-14 лютого 2009 р. 

● Проєкт ТЕМПУС ІІІ: І Міжнародна науково-практична конференція 

Напрями забезпечення сталого розвитку аграрного сектору, м. Біла Церква, 16-

17 червня 2009 р. 

● VIIІ Державна науково – практична конференція „Аграрна наука – 

виробництву: Економічний розвиток АПК в умовах економічної кризи”, м. Біла 

Церква, 21 січня 2010р. 

● Участь у навчально-практичних  семінарах для тренерів зі створення та 

функціонування сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів проекту 

USAID (19-20.06 2013 р.) 

● 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.  

 


