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Біографічна довідка: народився 01 липня 1988 року в с. Проходи  

Любешівського району Волинської області. Закінчив у 2003 році 

загальноосвітню школу  І-ІІІ ступеня с. Великий Курін. 

 У 2006 році закінчив Любешівський технікум Луцького державного 

технічного університету і  здобув професію тракториста-машиніста 

сільськогосподарського виробництва (категорії «А», «В», «С»), слюсаря з 

ремонту сільськогосподарських машин та устаткування, водія 

автотранспортних засобів (категорії «В». «С»). Диплом з відзнакою ВС 

№30492604. 

У 2009 році закінчив Харківський індустріально-педагогічний технікум 

за спеціальністю «Професійне навчання. Механізація сільського 

господарства» і здобув кваліфікацію техніка-механіка-майстра виробничого 

навчання і здобув кваліфікацію техніка-механіка-майстра виробничого 

навчання. Диплом з відзнакою ХА №36546377 

У 2011 році закінчив Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка і отримав базову вищу освіту 

за напрямом підготовки «Процеси, машини та обладнання  агропромислового 

виробництва» та здобув кваліфікацію бакалавра з процесів, машин та 

обладнання агропромислового виробництва. Здобув кваліфікацію бакалавра з 

процесів, машин та обладнання агропромислового виробництва.  Диплом      

ХА №41068969. 

У 2013 році закінчив Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка і отримав повну вищу освіту 

за спеціальністю «Механізація сільського господарства» та здобув 

кваліфікацію інженера-механіка. Диплом ХА №44031430. 

З 2013 року працюю викладачем спецдисциплін. У 2021 році 

встановлено кваліфікаційну категорію, спеціаліст І категорії. 

 

Освіта: повна вища. 
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Науково-педагогічна діяльність: робота на викладацькій посаді у 

ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ».  

Участь у   конференціях, зокрема:  

Квітень 2021 - проведення учнівської конференції «Засоби технічного 

обслуговування». 

Березень 2019 р. – наукова конференція «Розвиток творчих здібностей 

учнів та студентів як засіб соціальної адаптації». 

2019 р. - Дослідження процесу внесення верхового торфу під посадку 

лохини / В. В. Сацюк, О. І. Антонюк, А. В. Хомич, І. В. Деміх, Н. Г. Остапук. 

11.02.2021 р. участь в науковій конференції «Позакласна та гурткова 

робота як засіб формування професійних навичок» 

 

Виховна робота: 

01.10.2020 р. «Організація благодійної акції до Міжнародного дня людей 

похилого віку». 

19.11.2020 р. Організація та проведення відкритого виховного заходу до 

Міжнародного дня відмови від  паління «Геть паління – ми здорове покоління». 

 

Позакласна робота. 

Робота гуртків: 

Ведення гуртка «Поглибленого вивчення будови тракторів та автомобілів». 

Участь у конкурсах: 

Підготовка учнів до конкурсу професійної майстерності з професії 

«Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів». 

Проведення майстер-класу на тему «Регулювання теплового зазору 

газорозподільного механізму двигуна внутрішнього згоряння». 

 

За час науково-педагогічної діяльності видані такі навчально-методичні 

розробки: 

- Методичні вказівки до практичних занять з предмету «ВСТВ» 

- Методичні вказівки до лабораторних занять з предмету «ВСТВ» 

- Конспект лекцій з предмету «ВСТВ» 

- Методичні вказівки до практичних занять з предмету «Автомобільні 

перевезення» 

- Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з предмету 

«Автомобільні перевезення» 

- Збірник задач з предмету «Автомобільні перевезення» 

- Конспект лекцій з предмету «Автомобільні перевезення» 

- Методичні вказівки до лабораторних занять з предмету «Автомобілі» 

- Конспект лекцій з предмету «Автомобілі» 

 

 



Професійний досвід: 
 

Підвищення кваліфікації: 

22.05.2018 р. – 27.06.2018 р.  – підвищення кваліфікації при 

Львівському навчально-науковому інституті післядипломної освіти за 

програмою «Інноваційні навчально-виховні технології викладання», 108 

годин. Свідоцтво 12 СПВ 02125295  №000266-18. 

Грудень 2020 р. – участь в онлайн-курсі для педагогів та керівників 

закладів ПТО про дистанційне навчання; 

 28 лютого 2021р. – участь в онлайн курсі «Агроінженерія» 

   Березень 2021 р. – участь у онлайн-марафоні «Толерантна освіта - 

запорука здорового осуспільства» 

 

Робота в облметодоб'єднаннях : 

25.04.2017 р. – 27.04.2017 р. - участь у семінарі для викладачів та 

майстрів виробничого навчання, що здійснюють підготовку за професією 

«Тракторист-машиніст с\г виробництва» в рамках проекту «Покращення 

системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського субрегіону» 

 

 

Навчальні дисципліни: Агротехнологія, Автомобілі, Автомобільні 

перевезення, Особливості будови та технічної експлуатації автомобілів 

іноземного виробництва, Основи теплотехніки і гідравліки, ВСТВ, Ремонт 

машин та обладнання. 

 

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

 

 

Професійні нагороди 
 

 


