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Інституті педагогічної освіти і освіти дорослих при
Національній академії педагогічних наук України —2008-2010
● З 2008 по 2010 р. Навчався в аспірантурі за спеціальністю 13.00.04
«Теорія і методика професійної освіти»

Другий (магістерський) рівень вищої освіти
Інститут дизайну, архітектури та журналістики —2017-2019

Контакти:
albrypaper@gmail.com
+3 8 (097)89-11-636

Навчався за освітньо-професійною програмою 022 «Дизайн»,
спеціалізація «Графічний дизайн і реклама».
● У 2019 році отримав диплом магістра з відзнакою.
● Кваліфікація «Магістр зі спеціальності «Дизайн», викладач»

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

вул. Жуковського 55-а, 208 ауд.

Лінки на профілі

у наукометричних базах:
Google Scholar ID: ctsdfjgAAAAJ

Інститут Реклами —2004–2009
Навчався за освітньо-професійною програмою 022 «Дизайн» спеціалізація
— «Графічний дизайн і реклама».
● У 2009 році отримав диплом бакалавра з відзнакою
● Здобув кваліфікацію бакалавра з дизайну

Вища освіта (Спеціаліст)
ORCID: 0000-0002-9220-0653
Research Gate
academia.edu
Профіль СИНАП

Лінки на профілі

у соціальних мережах:

Мелітопольський державний педагогічний інститут - 1997 - 2002

Навчався за спеціальністю «Хімія та інформатика і обчислювальна
техніка»
● У 2002 році отримав диплом спеціаліста
● Здобув кваліфікацію «Учитель хімії та інформатики і
обчислювальної техніки середньої школи»

ПРОФЕСІЙНІ ОБ’ЄДНАННЯ
Спілка дизайнерів України

FaceBook

2008 - теперішній час

Сфера наукових
інтересів:
Дизайн, Графічний дизайн, Паперова
інженерія, Об’ємні книги pop-up book,
Паперове архітектурне орігамі,
paper origami architecture,
паперове женігамі paper jenigami.

Стек технологій:
Дизайн та комп'ютерна графіка:

З 2008 року член Спілки дизайнерів України за напрямом Дизайносвіта

ДОСВІД РОБОТИ
Кафедра дизайну
Запорізький національний університет —2020 - т.ч.
● З вересня 2020 року по теперішній час працює на посаді старшого
викладача кафедри дизайну
Викладає дисципліни «Айдентика», «Дизайн тари і упаковки»,
«Макетування і моделювання», «Паперопластика», «Дизайн
об’ємних і рухомих книг», «Матеріалознавство і декоративно захисні
покриття» та ін.
Здійснює наукове керівництво кваліфікаційними проектами та
виробничою (переддипломною) практикою.

Кафедра дизайну (Мелітопольський ІЦ)

Знання мов:

Інститут Реклами —2004-2019
● З 2004 по 2019 р. працював старшим викладачем
Викладання дисциплін «Комп’ютерна графіка», «Анімаційні
технології», «Технології поліграфії» та ін. Здійснював керування
курсовими проектами

Кафедра інформатики та кібернетики

Українська
Російська
Англійська

A1

A2

B1

B2

C1

C2

Лінки на додаткову
інформацію:
Сертифікати, дипломи, відзнаки

Ресурси натхнення:

Життєве кредо:
«Коли є прагнення,
натхнення і ресурси з’являються
самостійно»

Мелітопольський державний педагогічний університет
імені Богдана Хмельницького — 2011-2020
● З 2011 по 2020 рр. працював на посаді старшого викладача
кафедри
Викладав дисципліни «Комп’ютерна графіка», «Обробка зображень та
мультимедіа»,
«Основи
інформатики»,
«Ігрові
технології»,
«Комп’ютерний дизайн», «Проектування програмних систем»,
«Програмування комп’ютерної графіки» та ін. Здійснював керування
курсовими та дипломними проектами.

Кафедра інформатики та кібернетики
ВМУРОЛ «Україна» (Мелітопольська філія) — 2003-2011
(Мелітопольський інститут екології і соціальних технологій)
● З 2009 по 2011 рр. працював на посаді старшого викладача
кафедри
● З 2003 по 2009 рр. працював на посаді асистента
Викладав дисципліни «Растрова графіка», «Векторна графіка»,
«Комп’ютерна графіка», «Поліграфічні технологій», «Типографіка»,
«Основи комп’ютерних наук», «Обробка зображень», «Комп’ютерний
дизайн», «Прогнозування цифрової обробки зображень» та ін.

ВИСТАВКИ
Виставка «Іван-Богатир» – книга з
об’ємним зображенням»
Полтава, Полтавський краєзнавчий
музей імені Василя Кричевського,
V Міжнародний конгрес «Європейський
вектор розвитку українського
етнодизайну» 2018

Мелітополь, Мелітопольський
краєзнавчий музей 2019

Персональна виставка «Чарівне
Різдво. Європейські готичні
собори»
Виставка «Паперові дива.
Європейські готичні собори»
Полтава, Полтавський краєзнавчий
музей імені Василя Кричевського,
V Міжнародний конгрес «Європейський
вектор розвитку українського
етнодизайну» 2018

«Корнєйчуковський фестиваль
дитячої книги»
Одеса, ЦеХАБ вересень 2018

Київ, Український дом, Схід Експо
2019

Персональна виставка «Чарівне
Різдво. Європейські готичні
собори»

ДОПИСИ У ЗМІ ПРО ДОСЯГНЕННЯ
Об'ємні книги з «живими»
картинками
Телекомпания «МТВ-ПЛЮС»
вересень 2018

В Мелітополі роблять 3D-книги
МВ «Местные Вести»
лютий 2017

Книги, которые живут
Главная газета Мелитополя
15—21 лютого 2017

Как построить Эйфелеву башню,
знаем не по книжкам
«Панорама»
вересень 2018

Книги с секретом
«Межрайонный вестник»
15—21 лютого 2017

До переліку усіх дописів

СВІДОЦТВА ПРО АВТОРСЬКІ ПРАВА
на твір образотворчого мистецтва
«Паперова архітектурна слайс-модель Kölner Dom»
Свідоцтво № 99952
від 24.09.2020 р.

на твір образотворчого мистецтва
«Паперова архітектурна слайс-модель Notre-Dame de Rouen»
Свідоцтво № 98187
від 17.06.2020 р.

на твір образотворчого мистецтва
«Паперова архітектурна слайс-модель Catedral de Sevilla»
Свідоцтво № 96924
від 27.03.2020 р.

на твір образотворчого мистецтва
«Паперова архітектурна слайс-модель Westminster Abbey»
Свідоцтво № 92918
від 11.10.2019 р.

До переліку усіх свідоцтв про авторське право

