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Посада Викладач кафедри «Загальнонаукових, 

соціальних і поведінкових дисциплін» 

Чернігівського інституту імені Героїв Крут 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП». 

Науково-педагогічна діяльність 27 років 

Досвід іншої (не науково-

педагогічної) роботи 

Надання послуг перекладача. 

Дослідження і розробки за 

останні 5 років 

Розробка та вдосконалення навчально-

методичних програм з наступних предметів:  

іноземна мова (англійська); іноземна 

(англійська) мова за професійним 

спрямуванням; ділова іноземна (англійська) 

мова; українська мова за професійним 

спрямуванням; ділова українська мова. 

Підвищення кваліфікації за 

останні 5 років 

Cвідоцтво про підвищення кваліфікації  

ПК № 00127522/003007-18 від 16.11.2018 р. 

Тема: «Формування мовної компентності в 

навчанні». 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП» м. Київ.  

Співпраця з підприємствами за 

останні 5 років 

Надання перекладацьких послуг для 

оформлення документів для візових центрів 

(туристична агенція «NEBO Travel»); 

Надання послуг перекладача в роботі з 

іноземними партнерами, допомога в 

оформленні митної документації на товари та 

послуги до країн-партнерів (ДП «Верес»). 

Розробки та патенти   

Найважливіші публікації за 

останні 5 років 
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Діяльність у спеціалізованих 

установах за останні 5 років 

 

Інформація, що підтверджує 

володіння мовою викладання на 

належному рівні 

Диплом Київського державного педагогічного 

інституту іноземних мов за спеціальністю 

англійська мова ТВ № 937243 від 22 червня 

1990 року. 

 


