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Підвищення кваліфікації та стажування:  

Державне підприємство Всеукраїнський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів; 

Міжнародний інститут безпеки та якості харчових продуктів;  

Навчальний центр «Успіх» (ліцензія МОНУ АВ No159541 від 22.06.2006 р.) за 

програмою «Web-майстер», м. Київ, Україна. 

Брав участь у навчально-методичних семінарах та тренінгах КНТЕУ: 

- «Портфоліо викладача і студента: особливості формування та 

використання»;  

- «Формування іміджу 

сучасного викладача»;  

- «Культура спілкування 

викладача зі студентами»;  

-  «Дистанційне навчання. 

Програма Flash Professional»;  

- «Досвід застосування 

програми «Adobe captivate 4» 

для розробки курсів 

дистанційного навчання 

студентів» та ін. 
 

Інші види діяльності: 

Виконує обов’язки наставника академічної групи та профорієнтатора.  

Відповідальний за оновлення та розміщення контенту на кафедральній 

сторінці сайту КНТЕУ. 

Є постійним учасником різноманітних телепередач на каналах Інтер, 1+1, 

ICTV, СТБ, УТ-1, ТРК-Київ, член дегустаційної комісії КНТЕУ. 

Відповідальний за оновлення стенду фальсифікованих товарів кафедри 

товарознавства та експертизи харчових продуктів. 



 

Відзнаки: Відзначений чисельними грамотами та подяками за педагогічну, 

організаційну та громадську роботу. 

 

 
На зйомках телепрограми «Знак якості», Київ, Україна 2010-2013 р. 

 


