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Біографічна довідка: народився 22 грудня 1988 року в с. Угриничі  

Любешівського району Волинської області. Закінчив у 2006 році з відзнакою 

Седлищенську ЗОШ І-ІІІ ступеня. У 2010 році закінчив Національний 

університет біоресурсів і природокористування України та отримав базову 

вищу освіту за напрямом підготовки «Транспортні технології» та здобув 

кваліфікацію бакалавра з транспортних технологій. Диплом з відзнакою 

КВ№38869826 

У грудні 2011році закінчив Національний університет біоресурсів і 

природокористування України та отримав повну вищу освіту за спеціальністю 

«Педагогіка вищої школи» та отримав кваліфікацію викладача вищого 

навчального закладу. Диплом з відзнакою КВ№41912881 

У травні  2012 року був прийнятий на посаду інженера з охорони праці 

у Любешівський технічний коледж Луцького НТУ. 

З 2014 року працюю викладачем спецдисциплін. У 2019 році 

встановлено кваліфікаційну категорію, спеціаліст ІІ категорії. 

 

Освіта: повна вища. 

 

Науково-педагогічнадіяльність: робота на викладацькій 

посаді у ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ».  

Участь у   конференціях, зокрема:  

Міжнародна інтернет-конференція XXХ International Scientific and 

Practical Conference за темою «MODERN ACHIEVEMENTS OF  SCIENCE 

AND TECHNOLOGY», травень 2019. 

Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: проблеми 

і перспективи. Любешівський технічний коледж Луцького НТУ. Тема доповіді: 

«Формування фахових компетентностей майбутніх техніків-механіків під час 

навчання в коледжі», січень 2020 рік. 

Х науково-практична інтернет-конференція «Методологічні та 

методичні проблеми викладання соціально-економічних дисциплін у 

сучасному освітньому процесі», листопад 2020 року. 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція до Дня охорони 

праці: «Сучасна парадигма освіти з охорони праці» за темою «Діджиталізація 

mailto:Bartoshyk_222@i.ua


освітнього процессу та інформаційного простору за напрямом «Охорона 

праці», квітень 2021 року. 

Шляхи формування компетентностей здобувачів освіти: проблеми і 

перспективи. ВСП «Любешівський технічний фаховий коледж Луцького 

НТУ». Тема доповіді: «Формування фахових компетентностей під час 

вивчення дисципліни «Автомобільні двигуни», лютий  2022 рік. 

Участь у вебінарі «Практичні поради для використання медіа ресурсів 

під час вивчення програмного матеріалу», березень 2019 рік. 

 

За час науково-педагогічної діяльності видано декілька  навчально-

методичних  розробок, зокрема: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці», 2016 р.; 

2. Методичні вказівки до виконання  самостійної роботи з дисципліни 

«Охорона праці», 2019 р.; 

 
Професійний досвід: 

 

Підвищення кваліфікації: 

Курси: «Траєкторія розвитку сучасного педагога» - 15 год., 2020 р.; 

«Про дистанцій та змішаний формати навчання» - 30 год., 2020 р.; 

«Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в інтернеті та на 

телебаченні» - 45 год., 2021 р. 

 
Навчальні дисципліни: «Охорона праці», «Автомобільні 

двигуни». 

 

Знання мов: українська, російська, англійська (рівень спілкування), 

польська (рівень спілкування) 

 

Професійнінагороди: Подяка від директора коледжу за сумлінну 

працю, вагомий внесок у підготовку тижня механізатора.  Нака №101 від 

15.03.2019 рік. 
 


