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Народився 21 травня 1984 р. в м. Луцьку

Волинської області. У 2001 році закінчив загальноосвітню школу І-ІІІ
ступеня № 1 м. Луцька Волинської області і вступив до Луцького державного
технічного університету, який закінчив у 2006 році й отримав повну вищу
освіту за спеціальністю «Металорізальні верстати та системи» та здобув
кваліфікацію магістра з інженерної механіки. З січня 2010 року працівник
Луцького НТУ і на даний час – доцент кафедри «Прикладної механіки».
Освіта: навчався в Луцькому державному технічному університеті, який
закінчив у 2006 році й отримав повну вищу освіту за спеціальністю
«Металорізальні верстати та системи» та здобув кваліфікацію магістра з
інженерної механіки. 2016 року успішно захистив дисертаційну роботу на
здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.02.08
– «Технологія машинобудування». Тема дисертаційної роботи: «Підвищення
ефективності технології абразивоструменевого оброблення поверхонь деталей
ливарного виробництва»
Наукові інтереси: Верстати з числовим програмним управлінням,
автоматизація, моделювання деталей та вузлів з застосуванням сучасних САПР,
дослідження повітряних потоків в пористих проникних середовищах
Науково-педагогічна діяльність: доцент кафедри «Прикладної механіки»
Професійний досвід: інженер конструктор «Модерн ЕКСПО» м. Луцьк,
викладання інженерних дисциплін на кафедрі «Прикладної механіки»
Навчальні дисципліни: Верстати з ЧПУ та виробничі комплекси; САПР
верстатів; Програмування і налагодження обладнання з ЧПУ; САПР в
технологіях машинобудування; САПР різальних інструментів, оснащення та
технологічних процесів
Знання мов: англійська рівень В2
Професійні нагороди: 15.02.2019р. Нагороджений Грамотою управління
освіти, науки та молоді Волинської обласної державної адміністрації за
вагомий внесок у розвиток дитячої обдарованості
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