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МИКОЛА 

КРАВЧЕНКО 
42 роки, Україна, Київ 

Адреса: Україна, Київ 

Телефон: +38 (097) 851 66 51 

e-mail: nnksdk@gmail.com 

Skype: nikolay-krawchenko 

Сайт: http://nnksdk.com/ua/ 

 

 МЕТА 
Пошук роботи Full-stack розробника (фріланс, проектна робота, неповна зайнятість) 

 ЗНАННЯ 
 PHP 5.6, 7.x  

 JavaScript (AJAX, jQuery) 

 Верстка HML5, CSS3, Bootstrap 

 СУБД - MSSQL, MySQL, MariaDB, 

PostgreSQL, FireBird (Interbase) 

 Object Pascal (Delphi 7-10.1) 

 Розуміння принципів MVC, OOP 

 Знання GIT, SVN 

 CMS WordPress, Joomla, Drupal 

 ОС Windows 7+, ОС Windows Server 
2008/2012, UNIX(Ubuntu) 

 Adobe Photoshop, Adobe Illustrator 

 Робота з промисловим обладнанням - 

Datalogic, Danfoss, Mettler Toledo, 

Bizerba, Datasensor, Метра, Datecs, 
Carel 

 Протоколи - OVEN, Modbus RTU, 

Modbus ASCII, DCON, Modbus TCP, 

GateWay 

 

 ОСВІТА 

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України 

2007 – 2009 

Факультет менеджменту та психології, спеціальність - психологія 

Національний Аерокосмічний університет ім. Н.Є. Жуковського (ХАІ) 

2001 – 2006 

Факультет інформатики, програмне забезпечення автоматизованих систем 

 ДОСВІД РОБОТИ 

Ведучий програміст | Науково-впроваджувальна фірма ВЕНБЕСТ-Лтд 

09.2007 – 12.2007 

 

ОБОВ'ЯЗКИ 

 Доопрацювання ПЗ для мобільних охоронних комплексів 

 Розробка драйверів для обладнання (модеми, різні датчики) 
 Розробка ПЗ передачі даних по мережі GSM (sms, gprs, csd) 
 Модулі для роботи з GPS і електронними картами 

 Багатопотокові програми, модулі шифрування даних 
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Програміст | СП Росан (відділ розробки програмного забезпечення) 
07.2006 – 10.2006 

 

ОБОВ'ЯЗКИ 

 Розробка системи контролю і управління транспортними перевезеннями 

 Розробка клієнтських робочих місць, система синхронізації баз даних 

 Автоматизація документообігу для компанії Zepter 

 Модулі експорту / імпорту даних в інші формати 

 Створення звітів QuickReport або FastReport 

 

Інженер програміст | ТОВ Юнисистем (відділ комплексних систем) 
09.2005 – 06.2006 

 

ОБОВ'ЯЗКИ 

 Розробка комплексних рішень для автоматизації магазинів, супермаркетів, аптек, 
ресторанів, фаст-фудів, готелів 

 Робочі місця касирів на базі POS систем (клієнт-сервер) 
 Програмне забезпечення для роботи з касовими апаратами, фіскальними 

реєстраторами, сканерами штрих кодів, електронними вагами та іншим 
торгівельним і технологічним устаткуванням 

 Модуль побудови звітів / статистики / експорту / імпорту для організації торгівлі 
 Впровадження, доробка і технічна підтримка користувачів 
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