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НАУКОВА РОБОТА 

 НАУКОВІ ІНТЕРЕСИ:  
   Крипто-кодові засоби захисту інформації 

    ПУБЛІКАЦІЇ:  

   Автор понад 50 наукових та навчально-методичних праць, із них 1 колективна монографія, 38 наукових публікацій у фахових вітчизняних та  

   закордонних виданнях (у т.ч. 3 наукових публікацій, які індексуються у наукометричних базах Scopus та Web of Science, h-індекс=4). 

   Приймав участь у роботі близько 20 вітчизняних та міжнародних наукових та науково-практичних конференцій із апробацією результатів наукових  

   досліджень. 

 ВИНАХІДНИЦТВО ТА РАЦІОНАЛІЗАТОРСТВО: 
   Отримано 1 патент на винахід, 4 патенти на корисну модель та 3 свідоцтва реєстрації авторського права. 

 

 НАУКОВІ ТЕМИ ТА ПРОЄКТИ: 
 «Удосконалення радіотехнічного методу виявлення. Модернізація виробу К-120-Р». Шифр: «Виявлення-Р» (номер державної реєстрації 0118u001483) 

 «Розроблення та виготовлення ракетно-космічної техніки. Розробка автоматизованої системи керування радіотелескопу РТ-32М4В». Шифр: «Керування-

МАРК-4В»  

 «Розробка та вдосконалення методів і засобів комплексного захисту інформації в захищених корпоративних мережах зв’язку» (номер державної 

реєстрації 0110Ш04689)   

 



 НАУКОВЕ КЕРІВНИЦТВО ДИСЕРТАЦІЙНИМИ ДОСЛІДЖЕННЯМИ: 
   немає 

 РЕЦЕНЗУВАННЯ: 
   немає 

 

ПРОФЕСІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 УЧАСТЬ У ПРОЕКТАХ: 

   немає 

 
 ІНШІ ОБОВ’ЯЗКИ: 
   немає 

 

ГРОМАДСЬКА АКТИВНІСТЬ 

   немає 

СТАЖУВАННЯ (МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ): 
   Стажування у Тернопільському національному економічному університеті на кафедрі економічної кібернетики та інформатики, в період з 

02.03.2020 по 11.05.2020 р. 
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   українська, російська – вільно;  

 
 НАГОРОДИ ТА ВІДЗНАКИ: 

Пов’язані з проходженням військової служби в лавах ЗС України 
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