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З вересня 2017 року виконую обов’язки голови Ради аспірантів 
гуманітарно-педагогічного факультету. Маю подяку за вагомий особистий 
внесок Ради аспірантів НУБіП України (24.04.2018) та диплом до «Дня науки-



2019» за вагомий особистий внесок у розвиток Ради аспірантів НУБіП 
України. Також отримав міжнародний сертифікат про успішно пройдений 
курс соціального, емоційного та етичного навчання (SEE Learning) в 
університеті Еморі (США, Атланта, штат Джорджія). 

            

 


