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Обов’язки: 
відповідальний по роботі зі стейкхолдерами 

Дисципліни, що викладає: 
● «Теорія та практика перекладу»,  

● «Іноземна мова»,  

● «Іноземна мова за професійним спрямуванням»,  

● «Іноземна мова (друга німецька на базі англійської» 

 Біографічні дані 

− 1971 р. –закінчив КПІ та Київські державни трирічні курси іноземних мов ( 

німецька та англійська мови). 

− 1991 р. - захистив кандидатську дисертацію на тему «Методи та прилади 

діагностики електрорадіоелементів за ефектами нелінійності»; Закінчив 

Мелітопольський державний педагогічний університет (англійська мова та 

зарубіжна література). 

− з 1992 р. - завідувач кафедрою іноземних мов інституту підвищення кваліфікації 

працівників зв’язку Міністерства зв’язку України. 

− 1994-1998 рр. - працював у УДПУ ім. М.П.Драгоманова, КМІ української 

асоціації народної медицини. 

− з 1998 р. - завідувач кафедри іноземних мов КДАВТ. 

− 2001-2019 рр. - працював у НАУ, ун-те «Україна», КДАВТ, ТНУ. 

− з 2019 р. - доцент кафедри іноземних мов факультету. 

Стаж трудової діяльності – 55 років (30 викладання іноземних мов). 

Професійний і науковий інтерес 
Коло наукових інтересів стосується методики викладання іноземних мов, 

технічного перекладу, застосування комп’ютерних та інноваційних технологій у 

навчанні. Є автором понад 101 наукових і навчально-методичних праць, серед яких 2 

монографії, 5 підручників і навчальних посібників. 

Google: 
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=odQv4GcAAAAJ 

 

ORCID: 
https://orcid.org/0000-0003-4200-7270 



Основними публікаціями, що відображають дослідження науковця є 

«Особенности обучения второму иностранному языку для технических переводчиков 

(немецкому на базе английского)» (наукометрична база Index Copernikus International); 

«Сreativity of Wilhelm Kizewetter, translator, artist-ethnograf on the basis of traveling to the 

crimea» (наукометрична база Index Copernikus , Research Bible, CiteFactor, Scientific 

Indexing Services ); « Innovative technologies and organization of training of technical 

translators based on intercultural communication (наукометрична база Index Copernicus 

international (ICI), Google Scholar, Research Bible,  WorldCat, Academic Journals); Aspekte 

der sprachliche und technische Kompetenz in der Übersetzungs- und Dolmeteschunterricht 

(Leipzig Uni , Faculty of social sciences and philosophy). 

Є членом ГО AEDE, бере участь у міжнародному проекті TestDaf, TestAs, залучє 

студентів та викладачів до участі у міжнародних та українських конференціях з 

публікацією наукових статей. 

 


