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Біографічна довідка: народився 12 

жовтня 1987 року в смт. Любешів  
Любешівського району Волинської області. 
Закінчив у 2004 році загальноосвітню школу  І-ІІІ ступеня смт. Любешів.  

У 2004 році після закінчення школи вступив до Луцького національного 
технічного університету на технологічний факультет, за спеціальністю 

«Технологія машинобудування». У 2008 році закінчив повний курс згаданого 
університету та здобув кваліфікацію бакалавра. Диплом ВС №34927746. 

У 2009 році отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Технологія 

машинобудування» та здобув кваліфікацію магістра. Диплом ВС №36666151. 
  З 2009 року працюю викладачем спецдисциплін. З 2010 року 

призначений на посаду голови циклової методичної комісії механізаторського 
профілю. У 2012 році встановлено кваліфікаційну категорію, спеціаліст другої 
категорії, у 2016 році встановлено кваліфікаційну категорію, спеціаліст 

першої категорії, у 2019 році встановлено кваліфікаційну категорію, 
спеціаліст вищої категорії. 

Освіта: повна вища. 

Науково-педагогічна діяльність: робота на 

викладацькій посаді у ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ». Участь у 
міжнародних та всеукраїнських конференціях зокрема:  

o Механізація АПК(2019р.) 
o Видатні науковці НАН України та їх винаходи (2018р.)  

o Науково-методична конференція “Формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців: проблеми і перспективи” (Хомич А.В., 

Оласюк Я.В., Клявзунік В.А. Хвесик В.О.) (2019р.) 

o Науково – методична конференція на тему: «Позакласна та гурткова робота 

як засіб формування професійних навичок». Взяли участь: Оласюк Я.В., 

Абрамович В.В., Деміх І.В., Бартошик І.С. 

o Міжнародна конференція з онлайн – трансляцією «Інноваційні моделі 

розвитку науково – методичної компетентності педагогів професійної і 

фахової освіти: досвід, проблеми, перспективи» Білоцерківський інститут 

неперервної професійної освіти травень 2021. 



o Студенська конференція: «Розвиток сучасної науки: результати, 

проблеми, перспективи» (2020р.) 

Участь в обласному методичному об’єднанні викладачів технічних 

дисциплін 
 Електронний підручник як засіб підвищення якості навчання. 

 
 

 
Робота гуртків: 
Ведення гуртка «Метал». 

Участь у проведенні конкурсів фахової майстерності: 
✓ Конкурс фахової майстерності з професії “Тракторист – машиніст 

сільськогосподарського виробництва”  

✓ Конкурс фахової майстерності з професії “Водій автотранспортних засобів 
категорії С”  

 
Електронні посібники: 

 

 
✓ Електронний посібник з дисципліни “Теоретична механіка” (2014р.)  

✓ Електронний посібник з дисципліни “Матеріалознавство і ТКМ” (2016р.) 

 
За час науково-педагогічної діяльності видані такі навчально-методичні 

розробки: 

 Конспект лекцій з дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» 
для студентів спеціальності 274 “Автомобільний транспорт” (2018р.)  



 Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни 

“Технічна механіка” для студентів спеціальностей 208 “Агроінженерія” та 274 
“Автомобільний транспорт” (2018р.); 

 Наскрізна програма практики студентів спеціальності 208 
“Агроінженерія” 2018 р.; 

 Наскрізна програма практики студентів спеціальності 274 

“Автомобільний транспорт” 2018 р.; 
 Конспект лекцій з дисцмпліни «Креслення» для студентів спеціальності 

208 “Агроінженерія” 2020р. 
 Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка» для студентів 

спеціальності 192 “Будівництво та цивільна інженерія” (2017р.) 

 Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка» для студентів 
спеціальності 208 “Агроінженерія” (2018р.) 

 Методичні вказівки до виконання практичних робіт дисципліни 

«Технологія конструкційних матеріалів» для студентів спеціальності 274 
“Автомобільний транспорт” (2021р.) 

 Конспект лекцій з дисципліни «Технічна механіка» для студентів 
спеціальностей 208 “Агроінженерія” та 274 «Автомобільний транспорт» 
(2021р.) 

Професійний досвід: 
Підвищення кваліфікації (КУРСИ) 

✓ У 2018 році курси підвищення кваліфікації при Львівському навчально – 

науковому центрі професійної освіти; 
 

 
 

✓ У 2019 році стажування  на кафедрі аграрної інженерії при Луцькому 

національному технічному Університеті.  
«Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та 
керівників закладів ПТО (30 годин) - EdEra — студія онлайн-освіти (2020р.) 

✓ «Траєкторія розвитку сучасного педагога» (15 годин) - Онлайн-курс на 
платформі ВСЕОСВІТА. (2020р.) 

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

телебаченні. (45 годин) – Prometheus (2021р.) 
✓ Інноваційна педагогічна діяльність в закладах фахової передвищої освіти. (15 

годин) – НМЦ вищої фахової передвищої освіти (2021р.) 
✓ Курси підвищення педагогічних працівників: нові вимоги і можливості. (15 

годин) – Prometheus 2022р.) 

✓ Цифрові нивички для вчителів (3 години ) – МЦТУ (2021 р.) 
✓ Курс «Інтенсивний онлайн – курс «Агроінженерії»» Prometheus(2021р) 

✓ Підготовка студента групи 23-А-Ф Семенюка Віталія до обласного етапу 



«Всеукраїнського конкурсу винахідницьких та раціоналізаторських  

проектів еколого – натуралістичного напряму, та посів 1 місце «Розробка 
та виготовлення промислового компресора на базі двигуна внутрішнього 

згоряння» Керівники проекту Деміх І.В. Оласюк Я.В.(2022р.) 
 
 

                                                   
 

                          

Навчальні дисципліни: Креслення, основи нарисної геометрії, 

матеріалознавчтво і ТКМ, технічна механіка, експлуатація машин і 

обладнання. 
 

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

 
Професійні нагороди 

 

      


