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Біографічна довідка: народився 18 травня 1993 року у  с. Бихів 

Любешівського району  Волинської області. Закінчив у 2010 році 

Любешівський НВК Любешівського району Волинської області. У 2014 році 

закінчив Луцький національний технічний університет за напрямом 

підготовки «Автомобільний транспорт» і здобув кваліфікацію бакалавра – 

інженер з автомобільного транспорту. Диплом ВС № 47284659. 

У 2016 році закінчив Луцький національний технічний університет за 

спеціальністю «Автомобілі та автомобільне господарство» і здобув 

кваліфікацію магістра – інженер механік-дослідник. Диплом  М16 006009. 

З березня 2017 року по липень 2018 року працював на посаді майстра 

виробничого навчання у Любешівському технічному коледжі Луцького НТУ. 

З вересня 2018 року працюю на посаді викладача спецдисциплін у ВСП 

«Любешівський ТФК Луцького НТУ». 

Освіта: повна вища. 

Науково-педагогічна діяльність: опубліковано: 
• Конспект лекцій для студентів 4 курсу зі спеціальності   

5.07010602 «Обслуговування  та ремонт автомобілів і двигунів» денної форми 

навчання, 2018 рік. 

• Конспект лекцій здобувачів освітньо-кваліфікованого рівня 

молодший спеціаліст галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство 

спеціальності 208 Агроінженерія денної форми навчання, 2019 рік. 

• Методичні вказівки до лабораторних занять для здобувачів 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузі знань 27 

Транспорт спеціальності 274 Автомобільний транспорт денної форми 

навчання, 2020 рік. 

Участь у наукових конференціях: «Використання інноваційних 

технологій для формування професійних компетентностей учнів та 

студентів», 2020 рік. 

Публікації: «Аналіз технологій та технічних засобів збирання гарбузів» 

Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. – Вип. 43 – Луцьк, 2019 – 188 с. 

 

 

 



Професійний досвід: 
• курси підвищення кваліфікації в Національному педагогічному 

університеті імені М.П. Драгоманова ВСП «Львівський навчально-науковий 

центр професійної освіти за програмою «Інноваційні навчально-виховні 

технології викладання. 22.05 – 27.06.2018». 

• підвищення кваліфікації (30 год) на платформі «Prometheus», курс 

«Критичне мислення для освітян», 18.12.2020. 

 

Навчальні дисципліни:  
 

▪ «Електрообладнання та засоби автоматизації с.г. техніки»; 

▪ «Електрообладнання автомобілів»; 

▪  «Діагностика електрообладнання автомобілів»; 

▪  «Технічна експлуатація легкового автомобіля»; 

▪  «Система технічного огляду і ремонту автомобілів»; 

▪  «Основи технології ремонту автомобілів»; 

▪  «Технічна експлуатація автомобілів». 

 

Знання мов: українська, російська, німецька із словником. 

 

 


