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2 Освіта та 

кваліфікація 
 У 1996 року закінчив Вінницький будівельний технікум за 

спеціальністю “Експлуатація систем водопостачання та 

водовідведення” з присвоєнням кваліфікації молодший 

спеціаліст. 

 У 2001 році закінчив Вінницький державний технічний 

університет за спеціальністю “Промислове та цивільне 

будівництво” з присвоєнням кваліфікації магістр будівництва. 

 2001-2004 р. навчався в аспірантурі при Вінницькому 

національному технічному університеті 

 У 2005 р. в спеціалізованій раді К 05.052.04 при 

Вінницькому національному технічному університеті захистив 

дисертацію за спеціальністю 05.23.05 – “Будівельні матеріали і 

вироби”, тема дисертації: «Вдосконалення технології дрібно-

розмірних бетонних виробів методами вібраційних 

термосилових впливів». 

Науковий керівник: д.т.н., проф. Дудар І.Н. 

 Вчене звання доцента з 2010 року. 

3 Підвищення 

кваліфікації 
 Підвищення кваліфікації у Вінницькому національному 

технічному університеті за програмою курсів з основ 

автоматизації проектування (за допомогою графічного 

програмного пакету ArchiCAD) 

 Підвищення кваліфікації у рамках проекту «Провідні 

технології в сучасному будівництві та архітектурі», участь у 

семінарах «Рішення від підлоги до покрівлі» 

 Підвищення кваліфікації у Вінницькому національному 

аграрному університеті 
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5 Особисті нагороди  Почесна грамота Вінницької обласної державної 

адміністрації та обласної ради (березень 2013 р.) 

 Почесна грамота Департаменту освіти і науки Вінницької 

обласної державної адміністрації (травень 2018 р.) 
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7 Досвід роботи У 2001-2004 рр. навчався в аспірантурі при кафедрі 

містобудування та архітектури у Вінницькому національному 

технічному університеті. 

У 2005 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 

кандидата технічних наук. 

З 2006 р. відповідальний секретар редколегії фахового 

науково-технічного журнала «Сучасні технології, матеріали і 

конструкції в будівництві». 

З 2007 р. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради 

К 05.052.04 по захисту кандидатських дисертацій при ВНТУ. 

З 2008 р. доцент кафедри містобудування та архітектури 

ВНТУ. 

Куратор наукового товариства студентів і аспірантів інституту 

будівництва, теплоенергетики та газопостачання ВНТУ. 

Відповідальний за дистанційну форму навчання на кафедрі 

будівництва, міського господарства та архітектури ВНТУ. 

Член журі ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за 

спеціалізацією «Міське будівництво та господарство». 

З 2012 р. і до тепер працює за сумісництвом на посаді доцента 

кафедри туризму та готельно-ресторанної справи ВТЕІ 

КНТЕУ. 

 


