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РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

 

 

1. Ідентифікатори автора  

SCOPUS 

ResearcherID 

ORCID 

Google Scholar 

http://orcid.org/0000-0003-1065-8079 

ResearcherIDis: 

N-8087-2016 

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=7_3J7TUAA

AAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F4c1PEqXWiu zzK-

o2fNpMEYH3iOYaGD AlUUK55cGB_2-2WdtHgiVe 

56CV0oQNsr9rlj112djDGtIyxDcVZyEgFFeQxS6G-_RyHM 

NZc2JZ54vkwi1xOM2pX7tv GqDVMXpKhydisPPte1fas1EQ-

EhMLwdF4AEu_cTjIVTzi VGmEksC74qnQ 

2. Освіта та кваліфікація 

(із зазначенням року, 

закладу вищої освіти, 

спеціальності, у тому 

числі наукової) 

  Київський державний інститут фізичної культури   

Рік закінчення:  1987 

Спеціальність: фізична культура і спорт 

Кваліфікація за дипломом: викладач фізичного виховання 

3. Підвищення 

кваліфікації 

Період проходження з 02.10.2017 по 02.11.2017р 

Назва організації, де відбувалося підвищення кваліфікації  _ 

Федерація бадмінтону міста Києва 

4. Міжнародний досвід  

5. Особисті нагороди  

6. Перелік найвагоміших 

праць (заповнюється 

виключно відповідно до 

чотирьох підпунктів: 

1. Монографії 

2. Підручники 

3. Навчальні посібники 

Фізичне самовдосконалення студентів. Навчально -

методичний посібник.Київ, КНТЕУ, 2014р. 

Фізичне виховання в КНТЕУ. Збірник методичних 

матеріалів.Київ, КНТЕУ, 2015р.  

Фізичне виховання. Робоча програма. Київ, КНТЕУ, 2015р. 

Фізичне виховання в КНТЕУ. Збірник методичних матеріалів 

до практичних занять студентів усіх форм навчання.Київ, 



4. Статті у фахових 

виданнях, матеріали 

конференцій 

КНТЕУ, 2016р. 

Фізичне виховання, Бадмінтон. Методичні рекомендації до 

практичної роботи студентів  Київ, КНТЕУ, 2017р. 

Удосконалення процесів сприйняття у студентів-

волейболістів в процесі підготовки до змагань. /Актуальные 

научные исследования в современном мире // Сб. научных 

трудов (тези) Переяслав-Хмельницкий, 2018 

Індивідуальний підхід до вдосконалення координаційних 

здібностей баскетболісток на етапі підготовки до вищих 

досягнень. Молодь та олімпійський рух: Збірник тез 

доповідей XI Міжнародної конференції молодих вчених, 

(тези) Електронний ресурс Київ, 2018 

Удосконалення якостей уваги у студентів-волейболістів. II 

Міжнародна науково-практична конференція «Фізична 

культура і спорт: досвід та перспективи» (тези)Чернівці, 2019 

Патент на корисну модель №136699 від 28.08.2019р. 

«Пристрій для збору тенісних м’ячів» 

7. Досвід роботи 1992-2000р – НПУ ім. Драгоманова, з 2001 і по теперішній 

час – Київський національний торговельно-єкономічний 

університет. 

 

 


