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ПРОФЕСІЙНІ ЗДОБУТКИ 

  Доктор технічних наук, 2016. 

 

ДОСВІД РОБОТИ 

Державна вища професійна школа у Новому Сончі (Польща), 

 | 2004 – 2006 – асистент  

 | 2006 – 2007 –викладач 

| 2007 – 2008 – старший викладач 

| 2008 – 2011 – доцент  

 | 2011 – 2016 –директор 

 | 2016 – доцент. 

 

НАУКОВА РОБОТА 

 НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:  
   Криптологія, математичне моделювання, безпроводові сенсорні мережі 

    ПУБЛІКАЦІЇ:  

   Автор понад 80 наукових та навчально-методичних праць, із них понад 60 наукових публікацій у фахових вітчизняних та  

   закордонних виданнях (у т.ч. 25 наукових публікацій, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, h-індекс=6). 

   Приймав участь у роботі близько 40 вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій із апробацією результатів наукових  

   досліджень. 

 ВИНАХІДНИЦТВО ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСТВО: 
      немає 
 

 НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ: 
   немає 

 



 НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЙНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ: 
   немає 

 РЕЦЕНЗУВАННЯ: 
   немає 

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 УЧАСТЬ У ПРОЄКТАХ: 

   немає 

 
 ІНШІ ОБОВ’ЯЗКИ: 
   немає 

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ 

   немає 

СТАЖУВАННЯ (МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ): 

   немає 

 

СЕРТИФІКАТИ: 
   немає 

 

УМІННЯ ТА НАВИЧКИ 

 МОВИ: 
  польська,  українська, російська, англійська – вільно;  

 
 НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ: 

нагороди 1-го, 2-го та 3-го ступенів ректора Державної вищої професійної школи у Новому Сончі за досягнення в праці. 
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«Управління інформаційною безпекою» 

«Безпека ІоТ» 

 

 РЕЦЕНЗОВАНІ ДИСЕРТАЦІЙНІ РОБОТИ: 

   Немає 

 


