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ДОСВІД РОБОТИ

З 01/09/2016

викладач кафедри комп’ютерних технологій
Донецький державний університет управління

01/10/2008 –
29/08/2016

викладач

23/05/2003 –
01/10/2008

завідувач денним відділенням

16/09/2001 –
30/05/2003

викладач

Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ»
Маріупольський машинобудівний коледж ДВНЗ «ПДТУ»

ОСВІТА, СТУПІНЬ, ЗВАННЯ

2013-2014

спеціаліст з автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих
технологій
Приазовський державний технічний університет

2008-2013

бакалавр з автоматизації та комп’ютерно – інтегрованих
технологій
Донецький національний технічний університет

1994–1998

історик, викладач історії
Маріупольський гуманітарний інститут

рідна мова
Іноземні
мови

українська
англійська (А2)
російська (С2)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ

інші посади
та діяльність

заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи;

публікації
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