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Навчальні дисципліни у викладанні яких бере участь:
У поточному році
Лекційні нормативні курси:
“Теорія обчислень та комп’ютерні технології” (1 курс
магістратури, спеціальність «Інформатика»);
“Інформаційні системи та технології” (1 курс
магістратури, спеціальність «Бізнес-інформатика»);
“Інформаційні технології” (4 курс, спеціальність
«Інформатика»).
Спеціальні курси (дисципліни за блоком):
“Тестування та веріфікація програмних систем“ (3
курс, кафедра теорії та технології програмування);
“Парадигми та технології програмування” (3 курс,
кафедра теорії та технології програмування).
Лабораторний практикум з курсів:
“Теорія обчислень та комп’ютерні технології” (1 курс
магістратури, спеціальність «Інформатика»);
“Інформаційні системи та технології” (1 курс

магістратури, спеціальність «Бізнес-інформатика»);
“Інформаційні технології” (4 курс, спеціальність
«Інформатика»);
“Системне програмування” (3 курс, спеціальність
«Інформатика»).
Досвід наукової та науково-педагогічної роботи:

З 1989 по
теперішній час
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