ІМ’Я ПРІЗВИЩЕ
Зісканована фотографія

Адреса:

Мета:
Освіта:
09.2007 – дотепер
09.2003 – 08.2007
09.2005 – 08.2007
09.2003 – 06.2005
09.2001 – 06.2003

Досягнення:

Нагороди:
Публікації:
Досвід роботи:
004.2008 – дотепер
10.2005 – дотепер

літо 2005
весна 2004

Навички:

Мови:
Активність:

Особисті дані:
Інтереси:
Рекомендації:

Постійна: 78528,
Львівська обл., м. Тимчасова:
Самбір, вул. Ягідна, 5, кв. 41 тел. (03245) 5- 79036, м. Львів, вул. Лазаренка, 88/888.
55-55 (якщо тимчасової адреси немає, то Тел. моб. 8-050-500-05-50
для повідомлень (032) 221-21-21 (Ігор)
слово “постійна” не вказується).
Працевлаштування з попереднім стажуванням.
Національний університет “Львівська політехніка”, інститут енергетики та систем
керування, спеціальність “Електромеханічні системи автоматизації та електропривід”,
диплом магістра отримаю в грудні 2008 року.
Національний університет “Львівська політехніка”, інститут енергетики та систем
керування, напрямок ”Електромеханіка”, диплом бакалавра.
Національний університет “Львівська політехніка”, військовий інститут.
Завершив підготовку за програмою офіцера запасу.
Львівський технікум промислової автоматики, спеціальність «Робототехніка», диплом
молодшого спеціаліста.
Профцентр при СШ №2 м. Самбора.
Спеціальність інформатика. Посвідчення оператора ЕОМ 3-го розряду.
Рейтинг навчання 93 бали зі 100.
З другого семестру навчання в університеті до сьогодні отримую підвищену
стипендію.
Витримав конкурс на магістерську підготовку після отримання диплому бакалавра.
Диплом бакалавра з відзнакою. Диплом молодшого спеціаліста з відзнакою
Іменна стипендія ім. Івана Пулюя в 2007 році.
Призер обласної олімпіади з фізики в 2004 році.
В. Васильченко, П.Василюк Нетрадиційні джерела енергії, Вісник Національного
університету “Львівська політехніка” № 651, 2007, с. 85-89.
(У цьому пункті вказати місця праці, конкретизувати тематику виконаних
робіт включаючи всі види практик, теми дипломних робіт, можливе вказування
тем курсових проектів, якщо, на Вашу думку, вони важливі для потенційного
роботодавця)
Виконання магістерської кваліфікаційної роботи на тему: «____________________»
Лаборант НДЛ-69 виконання робіт за держбюджетною темою: “Нетрадиційні джерела
енергії”.
Будівельні роботи в складі студентського загону, Волинська обл..
Ознайомча практика на Львівському заводі фрезерних верстатів, роботи з ремонту та
обслуговування верстатів з числовим програмним управлінням.
Епізодично – адміністрування комп’ютерів та комп’ютерних мереж.
(Висвітлити, що конкретно зможеш робити самостійно перш за все за
спеціальністю, а також у інших областях, особливо звернути увагу на ті
навички, які потрібні роботодавцю)
Проектування електричних машин, систем автоматики.
Методи та засоби вимірювання електричних та неелектричних величин (вказати
конкретно які методики та яке вимірювальне обладнання освоїв).
Програмування логічних контролерів (Assembler).
Робота в середовищі MS-DOS, Windows, робота з програмами MS Office, Coral Draw,
AutoCAD – рівень користувача.
Мови програмування С++, Fortran, Pascal.
Посвідчення водія категорії “В”, “C” з 2002 року.
Ділове спілкування, робота з людьми.
Українська – рідна, російська – вільно, англійська – достатньо для вільного
спілкування та роботи з літературою, польська – розмовний рівень, німецька –
початковий рівень.
Робота в науково-дослідній лабораторії кафедри електроприводу 2005 -2007 рр.
Член Форуму студентів Європи (AEGEE) з 2005 року.
Староста групи, голова профспілкової організації студентів інституту.
Участь у підготовці студентського фестивалю “Весни політехніка” у 2005 і 2006 рр.
Професійно займаюся спортом, кандидат в майстри спорту з класичної боротьби.
Рік народження 1980, неодружений, відповідальний, комунікабельний, швидко
освоюю нову інформацію.
Психологія, техніка, комп’ютерна графіка, література, туризм, спорт, музика
На вимогу роботодавця від викладачів кафедри (назва)

