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ДОСВІД РОБОТИ
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директор інформаційно-аналітичного центру
Донецький державний університет управління

01/09/2015 –
15/12/2016

директор центру по роботі з іноземними студентами

01/09/2009 –
30/08/2013

заступник декана факультету заочного навчання

01/09/2009 –
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старший викладач кафедри інноваційного менеджменту та
управління проектами

Донецький державний університет управління
Донецький державний університет управління

Донецький державний університет управління
ОСВІТА, СТУПІНЬ, ЗВАННЯ

26/02/2020

кандидат наук з державного управління
Донецький державний університет управління

24/12/2005

магістр з інтелектуальної власності
Донецький державний університет управління

05/07/2004

спеціаліст з спеціалізованих комп’ютерних систем
Донецький національний технічний університет

27/07/2003

бакалавр з комп’ютерної інженерії
Донецький національний технічний університет
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Іноземні
мови

українська
англійська
російська

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

інші посади
та діяльність

засновник та директор веб-студії «Файно»

міжнародні
проекти

1. Erasmus+ KA2 project "Implementation of Education Quality Assurance System via
Cooperation of University- Business-Government in HEIs" 586109-EPP-1-2017-1-ROEPPKA2-CBHE-SP (2017-2020)
http://eduqas.dsum.edu.ua/
2. Erasmus+ KA2 project “Qualifications recognition support for Ukrainian universities”
2019-2022
http://quarsu.dsum.edu.ua/
3. EUAID project “Education Open Space for Students and Community” 2020-2023
https://eduspace.dsum.edu.ua/
4. EUAID project “Reinventing displaced universities: enhancing competitiveness,
serving communities” 2020-2023

5. Tempus project "Education for Leadership, Intelligence and Talent Encouragement"
544343-TEMPUS-1-2013-LT_TEMPUS-SMHES (2013-2017)
https://www.elite-project.eu/

міжнародні
тренінги,
стажування

публікації

1. «Фандрайзинг та взаємодія з громадою» (Український католицький університет, м.
Львів, 30-31 січня 2020р.)
2. Практичний семінар в рамках проекту Програми ім. Фулбрайта з підтримки
переміщених українських ВНЗ (м. Києв, 21-22 листопада 2019р.)
3. Summer Leadership Academy (Odesa, Ukraine, 26 – 30.06.2017)
4. Framework of the project ELITE (Kaunas university of technology, Lithuania, 02 –
07.05.2016)
5. Study visit of Ukrainian delegation to University of Tampere (Tampere, Finland 6 – 10,
April 2015)
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