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Дисертаційна робота: 

Міцелярна екстракція аліфатичних амінів, катіонних поверхнево-активних речовин та 

внутрішньо-комплексних сполук на їх основі в аналітичних цілях 

 

Педагогічна діяльність: 

семінарські та лабораторні заняття з курсу «Аналітична хімія» для студентів біологічного 

факультету; 

практичні заняття з курсу «Інформаційні технології» для студентів І-ІІ курсу хімічного 

факультету; 
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«Інструментальні методи аналізу» для студентів ІІ курсу хімічного факультету,; 
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Хоббі: 

Музика в напрямку heavy metal, підводне полювання, полювання, IT технології. 

 


