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2. Освіта та кваліфікація 

(із зазначенням року, закладу вищої 

освіти, спеціальності, у тому числі 

наукової) 

У 2017 році закінчив з відзнакою Київський 

національний торговельно-економічний 

університет за спеціальністю «Комп’ютерні 

науки» та отримав кваліфікацію «Магістр з 
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технологій» 
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простору НАН України, тема: «Технологія 

комп'ютерного проектування» 30.10.2017 

- Пройшов навчання у Вищій школі педагогічної 

майстерності Київського національного 

торговельно-економічний університет у 2018 
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практ. конф. (Київ, 15–16 лист. 2017 р.) / 

відп. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. 
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видання]: матеріали Міжнар. наук.- 
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р.). – Київ:, 2018. –578 с. – Укр., рос. та 
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7. Використання хмарних технології в освіті 

/ Ю.Ю. Юрченко, М.В. Зайченко // Smart-

освіта: ресурси та перспективи : 

матеріали ІІІ Міжнар. наук.-метод. конф. 

(Київ, 7 грудня 2018 р.) : тези доповідей.– 

К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2018. – 
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7. Досвід роботи З 2017 ріку навчається в аспірантурі Київського 

національного торговельно-економічного 

університету. 

З 02.2017 по 09.2018 рік працював на посаді 

асистента кафедри інформаційних технології 

Київського національного торговельно-

економічного університету. 

З 10.2018 по 08.2019 рік працював на посаді 

асистента кафедри економічної кібернетики 

Київського національного торговельно-

економічного університету. 

З 09.2019 по теперішній час працює на посаді 

асистента кафедри комп’ютерних наук 

Київського національного торговельно-

економічного університету. 

 


