ЛЮБОМИР ОЛІЙНИК
Веб сторінка: www.sitegist.com
E-mail: info@sitegist.com
Телефон: +38 050 430 0606
ОСВІТА
Фахівець у галузі прикладної математики та комп'ютерних наук, вища освіта, Львівський
національний університет ім. Івана Франка, Україна, 1999. Середній академічний бал (за 5бальною шкалою)
ДОСВІД РОБОТИ
Березень 2002 – до
тепер

Січень 2007 - до
тепер

Квітень 2005 –
Грудень 2006

Листопад 2000 –
Березень 2002

Приватний підприємець
Засновник siteGist.com – розробка сайтів та управління контентом, вебхостинг (Львів, Україна)
• Розробка власної системи управління контентом сайту siteGist
HTML5, CSS3, jQuery, PHP, MySQL, Adobe Photoshop
повний технологічний цикл розвитку власного CMS - siteGist CMS з 2003
р.
• Розробка веб-сайтів і веб-орієнтованих систем (програмування та/або
дизайн) за допомогою siteGist CMS.
Повний список завершених проектів (понад 50) на
http://www.sitegist.com/en/
IT-менеджер і розробник сайтів
Центр міської історії Центрально-Східної Європи (Львів, Україна)
http://www.lvivcenter.org/
• Розробка веб-сайту Центру www.lvivcenter.org (на основі siteGist CMS)
та її підрозділів:
• Інтерактивний Львів
 Урбаністичні образи
 Карти міст
 Міське відео
Flash Developer
Scene7, Inc. (Новато, Каліфорнія, США) - лідер на ринку мультимедіа для
Інтернету, електронної пошти і друку (тепер власність Adobe Systems
Incorporated)
http://www.scene7.com/
• Розробка легкокерованих eCatalogs / eBrochures.
Старший системний менеджер проекту
Lionsoft.net - Розробка програмного забезпечення (Львів, Україна)
• Building Yards Check Survey and Invoice Manager - системи фінансового
стеження компанії
(Borland Delphi 7, DBISAM)
• Розробка веб-сайтів www.lionsoft.net (дизайн і програмування),
www.cimenet.org (дизайн і програмування), cg.cimenet.org (дизайн і
програмування), www.liya-camp.org (дизайн і програмування)
• Дизайн баз даних і сценаріїв фінансової підсистеми клієнта (MS SQL 7
Server)
• Дизайн та створення інших додатків для клієнтів

Березень 2000 –
Листопад 2000

Грудень 1998 –
Березень 2000

Старший програміст
СП ТОВ "Українська хвиля" - провайдер телекомунікаційних послуг (Львів,
Україна)
• Налаштування і розробка нових підрозділів і звітів для білінгової
системи компанії 2.0 JBill, яку розробила компанія Intasys Management
Inc.
• Створення нового модулю для обробки скарг замовника
• Формування звітів бази даних у відповідь на маркетингові запити
• Програмування сайту компанії www.dgtel.lviv.ua
Веб-програміст
Компанія Вертеп – веб-хостинг та індивідуальні рішення (Львів, Україна)
• Розробка ряду інтерактивних веб-сайтів за допомогою JavaScript, PHP,
HTML, CSS, SQL, MySQL
• Розробка клієнтських програм Delphi для зручного і легкого
управління баз даних вищезгаданих та інших веб-сайтів.
• Розробка гарнітури «клієнт-сервер» Delphi / Oracle для медичної
компанії
• Допомога в системному адмініструванні мережі Windows NT

СЕРТИФІКАТИ
2001-2007 - отримав ряд сертифікатів від Brainbench.com в області інформаційних технологій, розробки
сайтів та управління
2003 - пройшов сертифікацію (наявні усі паперові сертифікати):
Веб-дизайн та розробка сайтів - PHP4 (Master), Javascript (Master), HTML 4 (Master), Dynamic HTML
(Master), XHTML 1.1, XML, Web Development Concepts, Web Design Concepts, Web Design for Accessibility;
Отримані вакансії - веб-дизайнер (BCIP) і розробник сайтів (BCIP)
Програмування та розробка баз даних - поняття програмування, системний аналіз, аналіз вимог
замовника, ООП, SQL (Master), RDBMS Concepts (Master), поняття моделювання даних (Master), Delphi 6
Управління - управління проектами, програмне забезпечення бізнес-аналізу
Комп'ютерне програмне забезпечення - Adobe Photoshop 7 (Master)

ДОДАТКОВА ОСВІТА
Листопад 1998 –
Лютий 1999
1994
1994
1994
1994

Комплексний маркетинговий курс, Львівський інститут менеджменту
I місце на Львівському міському конкурсі з програмування для юніорів
I місце на Львівському міському конкурсі з математики для юніорів
III місце на Державному конкурсі з програмування для юніорів
I місце на Конференції науково- дослідних тем з економіки у Львівській Малій
академії наук

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
Січень 2008 - до тепер

Жовтень 1998 - до
тепер

НУО "Творча майстерня "Штука" (Львів, Україна)
• Засновник і голова правління
• Організовано ряд суспільних проектів, як виставки та веб-сайти про
культурне й туристичне життя Львова
Пласт - Національна скаутська організація України
• Активний член, керівник / інструктор ряду навчальних таборів і
тренувань на природі

