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2) наявність не менше п’яти наукових публікацій у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових 

фахових видань України; 
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5) участь у міжнародних наукових проектах, залучення 

до міжнародної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 

Участь у Міжнародному проекті  ERASMUS+ Польша, Бидгощ, 

2017р. 

10) організаційна робота у закладах освіти на посадах 

керівника (заступника керівника) закладу 

освіти/інституту/факультету/відділення (наукової 

установи)/ філії/кафедри або іншого відповідального 

за підготовку здобувачів вищої освіти 

підрозділу/відділу (наукової установи)/навчально-

методичного управління (відділу)/лабораторії/іншого 

навчально-наукового (інноваційного) структурного 

підрозділу/вченого секретаря закладу освіти 

(факультету, інституту)/відповідального секретаря 

приймальної комісії та його заступника; 

Завідувач кафедри дизайну з 2014р. по теперішній час. 

11) участь в атестації наукових працівників як 

офіційного опонента або члена постійної 

спеціалізованої вченої ради (не менше трьох разових 

спеціалізованих вчених рад);  

Офіційний опонент на дисертаційні роботи:. Рубанки М.М., 

2016р.; Залюбовського М.Г..,2017р., Макатьори Д.М.2019р.  

Київський національний університет технологій і дизайну. 

14) керівництво студентом, який зайняв призове місце 

на I етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу  студентських наукових 

робіт), або робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт), або керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких конкурсів, фестивалів та 

проектів, робота у складі організаційного комітету або 

у складі журі міжнародних мистецьких конкурсів, 

інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській 

Універсіаді, чемпіонаті світу, Європи, Європейських 

іграх, етапах Кубка світу та Європи, чемпіонаті 

України; виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди України з видів 

спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, головного 

судді, судді міжнародних та всеукраїнських змагань; 

керівництво спортивною делегацією; робота у складі 

Керівництво студентом Антонюком В. який зайняв призове (1-е) 

місце на 1 етапі Всеукраїнській  студентській олімпіаді м. Київ, 

Київський національний університет технологій і дизайну. 

2016р. 



організаційного комітету, суддівського корпусу; 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Громадське об’єднання «Українське товариство теплових 

насосів 

 


