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викладач професійно-теоретичної підготовки

Вищого професійного училища №17

Працює у ВПУ № 17 з погодинною 
оплатою праці. Педагогічне навантаження 

складає 240годин на 2021-2022н.р.

Має педагогічний стаж 3,5 роки.

Викладає  предмети управління 
виробництвом та менеджмент, 

основи підприємницької діяльності,

основи роботи на персональному 
комп’ютері.



Має вищу освіту : - у 2013 році закінчив Державний вищий 
навчальний заклад «Національний гірничий університет» і 
отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Педагогіка 
вищої школи» та здобув кваліфікацію викладача 
університетів та вищих навчальних закладів;

- у 2014 році за спеціальностями «Організація перевезень і 
управління на транспорті (автомобільному)» та здобув 
кваліфікацію професіонала в галузі транспортних 
технологій (автомобільних); 

- у 2019 році закінчив Дніпропетровський регіональний

інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України, здобув 
кваліфікацію: ступінь вищої освіти магістр спеціальність 
«Публічне управління та адміністрування»;

- у 2021 році виконав дисертацію та здобув ступінь 
доктора філософії галузь знань «Публічне управління та 
адміністрування».



У жовтні – листопаді 2021 року пройшов 
курси підвищення кваліфікації у 

Національній академії педагогічних наук 
України ДЗВО «Університеті менеджменту 

освіти» Білоцерківського інституту 
неперервної  професійної освіти  та 

отримав Свідоцтво ПК -35946459/ 003613-21, 
де за час навчання опрацював 150год.





За час роботи в училищі, приймав участь:

- у VI-й  Міжнародній науково-практичній інтернет -
конференції  «Психолого-педагогічні аспекти навчання 
дорослих в системі неперервної освіти » 26 листопада 2020р.

- у 08 листопада 2021 року прийняв участь у урочистому 
відкритті  школи лідерів професійної освіти Білоцерківського 
інституту неперервної  професійної освіти, виступав з 
доповіддю  «Як стали лідером, розвиток лідерських 
якостей».

- 16 грудня 2021р. взяв участь у VІІ –й Міжнародній 
конференції з онлайн- трансляцією «Психолого-педагогічні 
аспекти навчання дорослих у системі неперервної освіти».





Виступив рецензентом посібника

«УМОВИ РОЗВИКУ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОЇ 
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗО(ПТО) У СИСТЕМІ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ 
ОСВІТИ»  у листопаді - грудні 2021р.



Виконав методичні розробки за темами:

«Формування компетентностей культури здоров’я та 
здорового способу життя в освітньому процесі 
професійної (професійно-технічної) освіти»

«Використання професійних компетентностей 
викладача ЗО (ПТО) при формуванні професійних 
навичок та умінь у здобувачів освіти при підготовці їх 
до майбутньої професії»

Розробка уроків за темами: 

“Підприємництво, його сутність та функції” та

«Види та сфери підприємницької діяльності»



Проведення відкритого уроку 10.02.2022р.

За темою: 

“Підприємництво, його сутність та функції”






