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Біографічна довідка: народився 10 лютого 1989 року в с. Воля 

Любешівська  Любешівського району Волинської області. Закінчив у 2005 році  

Березичівську ЗОШ І-ІІІ ступеня. У 2006 році закінчив Любешівський технічний 

коледж  Луцького національного технічного університету за спеціальністю 

«Тракторист-машиніст с/г виробництва» та здобув кваліфікацію 

кваліфікованого робітника. Диплом  ВС№30492599 

У 2012 році закінчив Луцький національний технічний університет, 

здобув ступінь спеціаліста за спеціальністю «Автомобілі та автомобільне 

господарство», здобув кваліфікацію спеціаліста – інженер-механік. Диплом  

ВС№43626347 

У вересні  2012 року був прийнятий на посаду майстра виробничого 

навчання у Любешівський технічний коледж Луцького НТУ. 

 

Освіта: повна вища. 

 

Науково-педагогічнадіяльність: робота на посаді майста 

виробничого навчання  у ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ».  

Участь у   конференціях, зокрема:  

«Розвиток творчих здібностей учнів, як засіб соціальної адаптації» 2021 

році. 

«Особисте зростання педагога як запорука успішної реалізації 

методичної теми» 2021 році. 

За час науково-педагогічної діяльності: 

1.  «Керування трактором заднім ходом. Під’їзд трактора до начіпного або 

причіпного знарядь» 2019 р.; 

2.  «Технічне обслуговування тракторів та с\г машин»  2020 р. 

3.  «Підготовка до роботи і водіння колісних тракторів з причіпами» 2021 р.    

 

Професійний досвід: 
 

Підвищення кваліфікації: 

Курси: «ВСП «Львівський навчально-науковий цент професійної 

освіти» за програмою «Інноваційні навчально-виховні технології викладання»  



- 30 год. 2018 р.; 

 Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова на базі 

«Львівського навчально-наукового центру професійної освіти» за програмою 

«Іноваційно-освітні технології у професійній підготовці фахівців» - 30 год 

2020 р.;  

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

та на телебаченні» - 45 год., 2021 р. 

«Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, нові вимого 

можливості» - 15 год., 2022 р. 

 
Навчальні дисципліни: виробниче навчання. 

 

Знання мов: українська, російська, англійська (зі словником). 

 

Професійні нагороди:  
  Грамота від директора коледжу за добросовісну працю та з Дня працівника 

освіти..  2013 рік.  

   Подяка від директора коледжу за виконання державного замовлення та 

укомплектування групи №20 і з нагоди Дня працівника освіти Нака №364 від 

03.10.2018 рік. 

      Подяка від директора коледжу за виконання державного замовлення та 

укомплектування групи №20 і з нагоди Дня працівника освіти Нака №364 від 

03.10.2018 рік. 

      Подяка від директора коледжу за сумлінну працю, вагомий внесок у 

підготовку тижня механізатора.  Нака №101 від 15.03.2019 рік. 
 


