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З 2006 р. і до тепер відповідальний секретар редколегії 

фахового науково-технічного журналу «Сучасні 

технології, матеріали і конструкції в будівництві». 

З 2007 р. і до тепер Вчений секретар спеціалізованої 

вченої ради К 05.052.04 по захисту кандидатських 

дисертацій при ВНТУ. 

З 2008 р. доцент кафедри містобудування та архітектури 

ВНТУ. 

З 2020 р. і до тепер є завідувачем кафедри будівництва, 

міського господарства та архітектури ВНТУ. 

З 2012 р. і до тепер працює за сумісництвом на посаді 

доцента кафедри туризму та готельно-ресторанної справи 

ВТЕІ КНТЕУ/ДТЕУ. 

 


