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Біографічна довідка: народився 8 

вересня 1989 року в с. Рудка  Любешівського 

району Волинської області. Закінчив у 2004 

році Березичівську ЗОШ І-ІІІ ступеня. У 2007 

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№32897506. 

У травні 2012 році закінчив Луцький національний технічний 

університет і отримав повну вищу освіту за спеціальністю «Машини та 

обладнання сільськогосподарського виробництва» та здобув кваліфікацію 

магістра –інженера –механіка-дослідника. Диплом з відзнакою ВС№43630341 

З 2013 року працював викладачем спецдисциплін. У 2021 році 

встановлено кваліфікаційну категорію, спеціаліст І категорії. 

З 01.10.2021р. призначений на посаду заступника директора з НВР. 

 

 

Освіта: повна вища. 

 

Науково-педагогічна діяльність: робота на викладацькій 

посаді у ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ».  

Участь у   конференціях, зокрема:  

- Формування професійної компетентності майбутніх фахівців: 

проблеми і перспективи; 

- III Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми сучасної освіти: Реалії та перспективи» ВСП «Маріупольський 

фаховий коледж», травень 2021 р; 

-   Розвиток сучасної науки: результати, проблеми, перспективи; 

- Дослідження розміру комірчини гранулюючого транспортера: 

Сільськогосподарські машини: Збірник наукових статей – Випуск 43 – Луцьк, 

2019 – 188с. 

 



 

     За час науково-педагогічної діяльності видано декілька  навчально-

методичних  розробок, зокрема: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Правила дорожнього руху», 2021 р.. 

2. Конспект лекцій з дисципліни «Автомобільні двигуни», 2020р. 

Професійний досвід: 
 

Підвищення кваліфікації: 

Курси: 

- «Педагог на часі змін. Інструменти вчителя 2021 » - 6 год., 2020 р.;  

- «Критичне мислення для освітян» - 30 год., 2020 р.;  

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

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

- «Використання інформаційно – комунальних технологій» - 6год.2021р. 

 
Навчальні дисципліни: «Правила дорожнього руху», 

«Автомобільні двигуни», «Технічна експлуатація автомобілів», «Основи 

безпеки руху», «Правила безпеки дорожнього руху». 

 

Знання мов: українська, англійська . 

Професійні нагороди: 
- Грамота Луцького національного технічного університету за значний 

особистий внесок у розвитку національної освіти, плідну педагогічну 

діяльність, підготовку кваліфікованих фахівців, високий професіоналізм та з 

нагоди Дня працівника освіти в 2018р.; 

- Подяка Любешівського технічного коледжу Луцького НТУ за сумлінну 

працю і вагомий внесок у вихованні підростаючого покоління та з нагоди 

Дня працівника освіти. Наказ №371 від 02.10.2019; 

- Почесна грамота обласної ради за сумлінну працю, високий 

професіоналізм, досягнення високих результатів у роботі, забезпечення 

хорошої якості освітнього процесу та з нагоди Дня працівника освіти 04 

жовтня 2020р.; 

- Диплом третього ступеня Волинської обласної адміністрації Управління 

освіти і науки за зайняте III місце в обласному конкурсі «Викладач року» 

серед викладачів ЗП (П)О з предмета “Правила дорожнього руху”.Наказ 

№475 від 30.11.2021р.. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


