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Основні курси, що 

викладає 
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Участь у редколегіях 

та ревізійних комісіях 

наукових журналів 

Відповідальний секретар наукового журналу "Управління проектами та 

розвиток виробництва" 

 

Інша діяльність 

 

Член Луганського відділення Громадської організації "Спілка 

економістів України" 

Член робочої комісії з впровадження, перегляду освітніх програм та 

навчально-методичного забезпечення дисциплін СНУ ім. В. Даля ( з 

2017р по теперішній час) 

Науковий керівник студентських робіт які зайняли:  

- третє місце у другому етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 2020-2021 навчального року зі 

спеціальності «Менеджмент освіти» (м. Глухів); 

- перше місце у другому етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 2015–2016 навчального року зі 

спеціальності «Управління проектами» (м. Київ); 

- третє місце у Міжнародному конкурсі наукових студентських 

робіт за спеціальністю 073 «Менеджмент»  у 2017р. (м. 

Кременчук). 

Науковий керівник студента-півфіналіста міжнародного конкурсу 

бізнес планів у рамках проекту CRDFGLOBAL  Science and Technology 

Entrepreneurship Program (STEP) у 2015-2016рр.; 

Керівник наукового гуртку «Фенікс» в СНУ ім. В. Даля. Проведення 

тренінгів та консультації студентів та активної молоді з питань 

управління проектами; 

Учасник курсів з дистанційного навчання Despro в рамках 

Швейцарсько-Українського проекту підтримки децентралізації в 

Україні за напрямком «Управління проектами місцевого розвитку» 

 (сертифікати: 2013р.; 2016р.; 2020р.; 2021р.); 

 

Учасник тренінгу UNDP «Розвиток бізнесу в сучасних умовах. 

Ефективні інструменти для підприємця». 2017р.; 

Стипендіат програми «Завтра UA» у 2016 році за напрямком 

«Економіка та менеджмент» 



Переможець регіонального етапу IV Всеукраїнського конкурсу 

«Молода економіка»; 

Координатор освітнього проекту «Відкривай Україну» у Луганській 

області 2016-2017рр.;   

Ментор в рамках першого та другого регіонального хакатону  з 

розробки соціально-корисних IT-проектів «BUTTON», 2017-2018рр.; 

Учасник організаційного комітету ІІ туру Всеукраїнської студентської 

олімпіади зі спеціальності «Управління проектами» у 2015-2016-2017 

навчальних роках. 
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