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Диплом магістра
Закінчив у 2014 році Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя 
і отримав повну вищу освіту за спеціальністю

«Математика» та здобув кваліфікацію магістра
математики. Математика. Викладача математики. 

Диплом спеціаліста
Закінчив у 2013 році Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя
і отримав повну вищу освіту за спеціальністю

«Математика» та здобув кваліфікацію математика.
Вчителя математики.

Диплом бакалавра
Закінчив у 2012 році Ніжинський 

державний університет імені Миколи Гоголя
і отримав базову вищу освіту за спеціальністю

«Математика» та здобув кваліфікацію бакалавра математика.
Вчителя математики.



Підвищення кваліфікації



Самоосвіта











Наукова діяльність
Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, логістики та 

інформаційних технологій в контексті євроінтеграції» 31 жовтня 2018 рік.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування професіоналізму фахівця – нові горизонти» 5 грудня 
2018 рік.

VII Міжнародна науково-практична конференція "Глобальні та регіональні проблеми інформатизації в суспільстві і 
природокористуванні "2019", 15-16 травня 2019 року,  НУБіП України, Київ.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Професійний розвиток та формування конкурентноспроможності
сучасного фахівця», 23 травня 2019 рік.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку обліку, логістики та 
інформаційних технологій в контексті євроінтеграції» 31 жовтня 2019 рік.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Наука, освіта, суспільство: інструменти і механізми 
сучасного інноваційного розвитку» 05-06  грудня 2019 рік.

X науково-методичні практичні семінари науково-педагогічних та педагогічних працівників «Сучасна аграрна освіта 
2020» Інноваційні інформаційні технології. 21-23 січня 2020 рік.

Науково-методичний практичний семінар науково-педагогічних та педагогічних працівників
«Сучасна аграрна освіта - 2019»

23-28 січня.2019 р.



Навчальна робота

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Комп’ютерні мережі

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Технічний сервіс ЕОМ

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Мікроконтролери і мікропроцесорна техніка



Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»

Мікроконтролери і мікропроцесорні системи

Спеціальність 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані 
технології»

Мікропроцесорна техніка

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія»
Навчальна практика з технічного обслуговування ЕОМ



Спеціальність 141 «Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка»

Інформатика. Комп’ютери та КТ

Спеціальність 208 «Агроінженерія»
Інформатика. Комп’ютери та КТ



Науково-методична робота



Відкриті заняття





Профорієнтаційна робота





Заходи для студентів





Участь у конференціях





Участь у семінарах-тренінгах



Відвідування виставок разом зі студентами





Колектив коледжу виборов друге місце на 
XXXVIII Міжнародному фестивалі художньої 

творчості «Голосіївська весна-2019»



Інші види робіт






