
Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами 
Працівник Основне місце 

роботи/ 

сумісництво 

Освіта Курси ПК Освітній компонент 

 

Аббасова 

Руслана 

Іванівна 

основне місце 

роботи 

Волинський державний університет  

ім. Лесі Українки, 1999, 

спеціальність  

Математика, кваліфікація 

математик, викладач математики 

ВІППО, КПК викладачів математики, 

сертифікат № 

АС 02139699/03360-17 від 06.10.2017 р. 

(25.09-06.10.2017 р.), тема: «Формування 

вмінь і навиків організації пізнавальної 

діяльності школярів через дослідницький 

підхід при вивченні математики», 144 год.; 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-

конференція на тему «Освітній практикум: 

безбар’єрне освітнє середовище для дітей з 

особливими освітніми потребами» ( 10 

год/0,3 кредиту ЄКТС), сертифікат від 

10.04.2021 р.; 

ВІППО, сертифікат № 

АС 02139699/03879-20 від 05.06.2020 р. 

(01.06-05.06.2020 р.), тема: «Методичні 

засади навчання математиці в контексті 

впровадження концепції «Нова українська 

школа», 36 год.; 

курс «Освітні інструменти критичного 

мислення»  

( онлайн-курси Prometeus), сертифікат від 

08.04.2021 р, 60 год/2 кредити ЄКТС; 

курс «Впровадження інновацій в школах»  

(онлайн-курси Prometeus), сертифікат від 

14.04.2021р, 60 год/2 кредити ЄКТС 

математика 

Андрощук Інна 

Ігорівна 

основне місце 

роботи 

ЛНТУ, 2011 р., напрям підготовки: 

«Торгівля», кваліфікація: «Бакалавр 

з торгівлі» 

1.Дистанційні курси Prometeus: 

 «Протидія та попередження булінгу 

(цькування) в закладах освіти» (80 год.), 

вступ до спеціальності 

(менеджмент); 

основи комунікації 



ЛНТУ, 2011 р., спеціальність 

Екологія та охорона 

навколишнього середовища, 

кваліфікація магістр екології, 

викладач вищого навчального 

закладу 

2019р. 

-  «Критичне мислення для освітян» (30 

год.), 2019р. 

- «Фінансовий менеджмент» (80 год.), 

2020р. 

- «Медіаграмотність для освітян» (60 год.), 

2019р.,  

- «Як створити стартап», 2019р.  

2.  Бізнес-тренінг «Від ідеї до реалізації» (4 

год.).  

3. ДЗВО «Університет менеджменту 

освіти», Центральний інститут 

післядипломної освіти 

Підвищення кваліфікації (стажування), 

27.05.2019р. – 28.12.2019р., 

СП 35830447/3823-19 від 28.12.2019р. 

4. На базі ВІППО підвищення кваліфікації 

за програмою навчально-методичного 

семінару «Організація та проведення 

моніторингових досліджень якості освіти в 

умовах інноваційного освітнього 

середовища» (8 год.), 2020р. 

Кафедра обліку та аудиту Луцького НТУ 

(Свідоцтво СПВ 05477296/000 163-20 від 

06.03.2020 р., 150 год.). 

5. Сертифікат Всеосвіта. Курс: 

«Психологічна служба в системі освіти 

України» (4 год), 2020.  

6. Стажування на базі ПрАТ «СКФ 

Україна» (52 год), 2020 р. 

7. Сертифікат учасника онлайн марафону 

«Проектний підхід та міжсекторна 

співпраця в діяльності  сучасного закладу 



освіти, ОТГ та АРР» (30 год), 2020 р. 

8. Сертифікат Prometheus. Курс 

«Економіка на кожен день», 2021 р.  

9. Сертифікат Prometheus. Курс «Основи 

фінансів та інвестицій», 2021 р. 

Білик Ольга 

Сергіївна 

основне місце 

роботи 

Луцький національний технічний 

університет, Менеджмент 

організацій, магістр з менеджменту 

організацій. Диплом з відзнакою 

від 30.06.2010 ВС №39103682 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

(стажування) №2/17 від 26. 06. 2017 (СНУ 

ім. Лесі Українки кафедра екології та 

охорони навколишнього середовища); 

 свідоцтво про підвищення кваліфікації 

(стажування) СП 05477296/000231-21 

02.12.2021 Луцький національний 

технічний університет, кафедра 

маркетингу). 

маркетинг; 

тайм-менеджмент; основи 

комунікацій; економічна 

теорія; макроекономіка; 

економіка; організація і 

планування виробництва 

менеджмент 

Божидарнік 

Тарас 

Вікторович 

основне місце 

роботи 

Луцький державний технічний 

університет,  спеціальність 

Менеджмент, диплом 

ВС№11720059 виданий 26.06.1999 

р. 

Волинський регіональний центр 

підвищення кваліфікації (м. Луцьк), 2017;  

Міжнародна школа бізнесу (м.Будапешт, 

Угорщина) 01.12.2021 – 21.12.2021 

Міжнародне стажування: «The best 

academic practice in Europe» Обсяг: 3 ECTS 

Місце проведення: Київ-Будапешт Номер 

2021-0012 

організація створення 

бізнесу; 

товарознавство 

 

Бондарук 

Тетяна 

Михайлівна 

основне місце 

роботи 

Херсонський індустріальний 

університет, 30 червня 1986 р., 

диплом МВ № 927931, №735, за 

спеціальністю прядіння 

натуральних і хімічних волокон 

курси підвищення кваліфікації майстрів 

виробничого навчання з 18.01.2021р.по 

30.04.2021р., Національна академія 

педагогічних наук України 

ДЗВО»УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ 

ОСВІТИ» Білоцерківський Інститут 

Неперервної освіти», 10.04.2021р.; 

Міністерство освіти і науки України, 

Луцький національний технічний 

університет, підвищення кваліфікації. 

Охорона праці, охорона праці в галузі, 

охорона праці; 

охорона праці в галузі; 

безпека життєдіяльності 



безпека життєдіяльності, 2019 рік, 108 год 

Борисюк 

Олександр 

Васильович 

основне місце 

роботи 

Луцький державний технічний 

університет, диплом № ВС 

16834810 від 30.06.2001 р., 

спеціальність Дизайн 

Львівський навчально-науковий центр 

професійної освіти, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації СПП 02125295 № 

000117-17 від 22.12.2017 р. 

живопис; 

рисунок; 

ОФК 

Боровська 

Юлія 

Василівна 

основне місце 

роботи 

кваліфікація магістра математики, 

викладача (диплом ВС № 41178466 

від 24.06.2011 р.), кваліфікацію 

магістра з управління інноваційною 

діяльністю (диплом ВС № 41912980 

від 31.01.2012 р.) Волинський 

національний університет імені 

Лесі Українки 

курси підвищення кваліфікації 

(стажування) у Луцькому національному 

технічному університеті (сертифікат №123 

від 12.04.2017 р., 142 год.).; 

участь у Програмі підвищення кваліфікації 

вчителів математики ЗЗСО у ВІППО 

(свідоцтво АС 02139699/07599-20 від 04 

грудня 2020 р., 36 год.); онлайн-курси 

підвищення кваліфікації: Prometheus 

«Критичне мислення для освітян» 

(сертифікат від 09.01.2020 р., 30 год.);  

НПУ імені М.П.Драгоманова «Наукові 

основи конструювання тестів» (сертифікат 

№ 9816248915 від 30.05.2020 р., 15 год.);  

ВІППО «Розвиток професійних 

компетентностей» (сертифікат № 4837-20 

від 27.11.2020 р., 16 год.). 

математика теорія 

ймовірності та 

математична статистика 

дискретна математика 

Буснюк 

Світлана 

Володимиріна 

основне місце 

роботи 

Луцький національний технічний 

університет, 

Спеціальність 

Екологія і охорона навколишнього 

середовища, магістр екології, 

викладач вищого навчального 

закладу. Диплом від 30.06.2007 ВС 

№32760062 Луцький національний 

технічний університет 

Спеціальність «Фінанси», 

спеціаліст з фінансів», диплом про 

Луцький НТУ Підвищення кваліфікації 

(стажування) на кафедрі підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності 01.11.2019– 

30.04.2020 СПВ 05477296/000166-20 від 

12.05.2020, 150 год (Курси: «Фінанси 

підприємств», «Комерційна логістика», 

«Економічний аналіз», Мікроекономіка»). 

 

технологія галузі 

економічний аналіз 

фінанси підприємств 

комерційна логістика 



перепідготовку 12 ДСК №178556 

від 14.05.2010 р.  

Диплом кандидата економічних 

наук за спеціальністю «Гроші, 

фінанси та кредит», Львівський 

національний університет імені 

Івана Франка, диплом ДК № 032095 

від 15.12.15. 

Бицька 

Мирослава 

Віталіївна 

основне місце 

роботи 

Волинський державний університет 

ім. Лесі Українки , спеціальність 

Українська  мова та література, 

кваліфікація філолога, викладача 

української мови та літератури», 

2004 рік 

 українська мова та 

література 

Васькіна Ніна 

Миколаївна 

основне місце 

роботи 

Луцький державний педагогічний 

інститут ім. Лесі Українки, 

«Вчитель історії та 

суспільствознавства», магістр. 

Диплом від 04.07.1972  

Щ №3170432 

ВІППО, свідоцтво № 

АС 02139699/03815 - 17 

17 листопада 2017 р. 

культурологія 

історія України 

історія України ОПП 

 

Вовк Анастасія 

Олегівна 

основне місце 

роботи 

Луцьке вище професійне училище 

будівництва та архітектури , 

напрям підготовки «Живопис», 

диплом К15 №016003  (30 червня 

2015р.) 

Національний Університет 

«Львівська Політехніка», 

спеціальність Дизайн, професійна 

кваліфікація бакалавр дизайну. 

Диплом №  (30 червня 2019р.) 

 Національний Університет 

«Львівська Політехніка»,  

спеціальність Дизайн, 

вебінар «Асоціативний підхід: розвиваємо 

мислення та творчість», свідоцтво № 

В310-1428503 від 15.11.2020 р., 2 год; 

вебінар «Секрет ораторства для педагогів. 

Кейси та поради», сертифікат від 

15.11.2020 р., 2 год 

художнє проектування 

живопис 

рисунок 

мистецтво 

дипломне проектування 

комп’ютерне 

проектування графоформ- 

навчальна практика 

 



професійна кваліфікація  

магістр дизайну середовища ( 

грудень 2020). 

Вовк Петро 

Богданович 

основне місце 

роботи 

Волинський державний університет 

імені Лесі Українки 30 червня 1995 

року, диплом ЛС№001374,  

спеціальність Фізика, кваліфікація 

фізик,  викладач. Луцький інститут 

розвитку людини Університету 

«Україна» 27 березня 2017р., 

диплом спеціаліста С17№013410, 

спеціальність Комп’ютерні системи 

та мережі,  кваліфікація інженер з 

комп’ютерних систем 

1. EdEra. Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації «Школа для всіх». 

Підвищення рівня загальних та фахових 

компетентностей щодо організації 

інклюзивного освітнього середовища. 

Обсяг - 30 годин (1 кредит ЄКТС). 

Сертифікат від 05.11.2021 р.  

2. ВІППО. Всеукраїнська практична 

онлайн-конференція «Цифрові технології в 

освітньому процесі закладів освіти». 

Підвищення кваліфікації за темою: 

Педагогічні підходи в роботі з дітьми з 

ООП за обсягом часу 15 год (0.5 кредиту 

ЄКТС). Сертифікат 488884943140 від 

30.05.2021 р.  

3. EdPro. Проходження курсу «Робота з 

mozaBook та mozaWeb». Тривалість 

навчання - 30 годин (1.0 кредит ЄКТС). 

Сертифікат №5320 від 20 травня 2021. 4. 

Участь у Форумі «Перспективи розвитку 

природничо-математичної та інженерної 

освіти на прикладі Запорізької області». (6 

годин). Сертифікат № UE17032 від 17 

травня 2021 року. 

 4. НМЦ вищої та фахової перед вищої 

освіти. Навчання за програмою 

підвищення кваліфікації голів циклових 

комісій закладів фахової передвищої 

освіти «Інноваційна педагогічна діяльність 

у закладах фахової передвищої освіти» 

архітектура комп'ютера 

комп'ютерна схемотехніка 

та електроніка технічне 

обслуговування ЕОМ 



Тривалість навчання - 16 годин. 

Сертифікат СС 38282994/1205-21 від 29 

березня 2021 року.  

5. ТОВ Видавничий дім «Освіта». 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-

конференція «Сучасний урок інформатики: 

методи, інструменти, результати». (6 

академічних годин). Сертифікат № ВОКІ-

1975 від 18.02.2021р.  

6. ВГО "Спілка автоматизаторів бізнесу". 

IV Всеукраїнська науково-практична 

онлайн-конференція "Нові інформаційні 

технології управління бізнесом". (8 

академічних годин). Свідоцтво 

№1102202132 від 11 лютого 2021 року.  

 7. Освітній проект «На урок». Інтернет-

конференція «Безпечний інтернет для 

учнів та освітян» за напрямами «Критичне 

мислення», «Медіаграмотність», «ІКТ», 

«Практичні прийоми». (тривалість 10 

години / 0.33 кредиту ЄКТС). Свідоцтво № 

К44-334377 від 06.02.2021 р. 

8. Всеукраїнські тренінги. Міжнародна 

наукова онлайн конференція «Освіта в 

умовах пандемії. Нововведення 2021» за 

темою: ІТ інновації в освіті: практичні 

аспекти. (обсягом 15 год/0,5 кредиту 

ЄКТС) 01.02.2021р.  

9. Луцький інститут розвитку людини 

Університету "Україна". VІ Міжвузівський 

науково-практичний семінар 

«Комп’ютерні технології: сучасні реалії та 

перспективи». (6 год/0,2 кредиту ЄКТС). 



Сертифікат № LS050223-007 від 12.12.2020 

р. 

 10. Академія цифрового розвитку. 

Дистанційний курс «Ефективні рішення 

GOOGLE FOR EDUCATION для хмарної 

взаємодії». (в обсязі 15 год/0,5 кредиту 

ЄКТС) Сертифікат №БС-04637 від 24 

листопада 2020 року.   

11. Академія інноваційного розвитку 

освіти. Вебінар «Організація освітнього 

процесу в TEAMS для закладу освіти» в 

межах освітньої програми підвищення 

кваліфікації «Професійний розвиток 

педагогічного (науково-педагогічного) 

працівника» обсягом 3 години. Сертифікат 

№ С2020 – 1444 від 27 жовтня 2020 року. 

 12. НМЦ вищої та фахової перед вищої 

освіти. Онлайн курс «проектування та 

створення електронних підручників та 

посібників». (Тривалість навчання – 30 

год.). Сертифікат СС№38282994/1190-20 

від 04.09.2020 р.  

13. Освітній проект «На урок», інтернет-

конференції «Мислення логічне, 

креативне, критичне» за напрямами 

«Критичне мислення», «Креативне 

мислення», «Практичні прийоми» 

(тривалість 10 години / 0.33 кредиту 

ЄКТС). Свідоцтво № К28-334377 від 

11.04.2020 р. 

 14. Освітній проект «На урок». Інтернет-

конференція «Інтернет-ресурси у 

навчальному процесі» за напрямами 



«Наскрізні навички», «ІКТ», «Предметне 

навчання» (тривалість 10 години / 0.33 

кредиту ЄКТС). Свідоцтво № К27-334377 

від 14.03.2020 р.  

15. Certificate of Course Completion 

Introduction to IoT. For completing the Cisco 

Networking Academy® Introduction to IoT 

course. (30 hour) 05/03/2020.  

16. Освітній проект «На урок». Вебінар 

«STEM, емоційний інтелект та гра-

навчання» за напрямами «Проєктне 

навчання», «Психологія» (тривалість 2 

години / 0,06 кредиту ЄКТС) . Свідоцтво 

№ В228-334377 від 27.02.2020 р. 

17.Онлайн-курс Prometheus. Критичне 

мислення для освітян (30 годин), 

Сертифікат виданий 06.12.2019 р. 

Войтович 

Оксана 

Орестівна 

основне місце 

роботи 

ВДУ імені  

Лесі Українки,  

1996 р., спеціальність: Географія, 

кваліфікація  вчитель географії та 

біології. 

ЛДТУ, 1998 р., 

факультет перепідготовки 

спеціалістів, спеціальність: облік і 

аудит, кваліфікація: бухгалтер-

економіст 

Луцький НТУ, кафедра менеджменту та 

маркетингу 29.11.2016-29.02.2017 р. 

Свідоцтво про підвищ. кваліф. 12 СПВ 

065933 від 09.03.2017 р.; 

ВІППО, 25.11-06.12.2019р., АС 

02139699/04209-19 від 06.12.2019р., тема: 

«Інтегрування ключових умінь в освітній 

процес з природничих дисциплін», 144 

год. 

 

географія біологія 

Вихор Валерій 

Іванович 

основне місце 

роботи 

ВДУ ім. Лесі Українки 

спеціальність Олімпійський та 

професійний спорт, кваліфікація 

викладач фізичного виховання, 

тренер, диплом спеціаліста 

ВС№22991121 виданий 24.06.2003 

підвищення кваліфікації  у Волинському 

інституті післядипломної педагогічної 

освіти 21.10.-09.12.2021 серія АС 

02139699/09968-21 від 09.12.2021, онлайн 

курси підвищення кваліфікації 

фізичне виховання 



Гадай Андрій 

Валентинович 

сумісництво Луцький індустріальний інститут, 

спеціальність Електропостачання та 

електрозбереження, кваліфікація 

інженер-електрик. Диплом  КМ № 

900302 (виданий 30.06.1995р.) 

 релейний захист і 

автоматика; монтаж та 

експлуатація 

електроустаткування; 

нетрадиційні джерела 

енергії; комп'ютерне 

проектування 

електроенергетичних 

систем 

Гамалійчук 

Микола 

Григорович 

основне місце 

роботи 

Тернопільський державний 

педагогічний інститут ім. Я.О. 

Галана  

Диплом ИВ-І № 0996, виданий 

2.07.1984р.за спеціальністю 

Фізичне виховання; кваліфікація-

учитель фізичної культури 

1 - 5 червня 2020 року підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників за 

спеціальністю 014 «Середня 

освіта(Фізична культура)» за напрямом 

«Розвиток професійних компетентностей», 

30 академічних годин, свідоцтво № АС 

005-04, наказ № 31-с(д) від 01.06.2020р.;  

сертифікат виданий 26.01.2021 - курс 

«Нова фізична культура», форма навчання 

дистанційна, кількість годин - 30; 

сертифікат № 232-10/011- «Інтенсифікація 

навчального процесу на основі 

впровадження сучасних методів навчання 

передових новітніх технологій»,  

26.05. 2021р. – 6 годин;  

ВІППО – з 21жовтня по 09 грудня 2021р.  

підвищення кваліфікації,; свідоцтво №  Ас 

02139699/09970-21; видано 09 грудня 

2021р., кількість годин 60;  

сертифікат № АС 109-21, ВНУ ім. Лесі 

Українки з 10 по 20 грудня 2021року, 

навчання за програмою підвищення 

кваліфікації викладачів фізичної культури 

та керівників фізичного виховання 

фізична культура; 

фізичне виховання 



(30годин) наказ № 208-с(д) від 

13.12.2021р. видано 21 грудня 2021р. 

Гань Лариса 

Володимирівна 

основне місце 

роботи 

Львівський ордена Леніна, 

політехнічний інститут ім. 

Ленінського комсомолу,  

1990 р., кваліфікація інженер-

механік, спеціальність 

Сільськогосподарські машини. 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

2017,  

кваліфікація: юрист, спеціальність: 

Правознавство 

Національний педагогічний університет 

імені  М.П.Драгоманова, на базі 

Львівського навчально-наукового центру 

професійної освіти, за програмою 

«Управління навчальним закладом», 30 

год., категорія: старший майстер, 

свідоцтво 21 ПК 02125295 000387-21 від 

24.02.2021 р. (10.02-24.02.2021 р.). 

технічне креслення; 

основи креслення; 

охорона праці 

Герасимчук 

Олександр 

Павлович 

 

сумісництво Луцький державний технічний 

університет, диплом бакалавра, 

2001р., спеціальність: Інженерна 

механіка Луцький державний 

технічний університет, диплом 

магістра,  

2002р., спеціальність: 

Металорізальні верстати та системи 

Національний університет водного 

господарства та 

природокористування, диплом 

магістра,  

2020 р., спеціальність: Лісове 

господарство 

Хмельницький національний університет, 

04.04.16р.-04.05.16р. Довідка про 

підвищення кваліфікації №22 від 4 травня 

2016 р. 

основи гідравліки 

Герасимчук 

Олег 

Олександрович 

основне місце 

роботи 

Луцький індустріальний інститут, 

диплом спеціаліста від 27.06.1997, 

спеціальність Сільськогосподарські 

машини, кваліфікація інженер-

механік 

Луцький інститут розвитку людини 

Національний транспортний університет. 

Центр  післядипломної освіти «Соціально-

педагогічні технології професійної 

діяльності», свідоцтво  № 343116 від 

14.07.2016, термін 14.01.2016-14.07.2016; 

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 

основи web – 

програмування 



ВНЗ Відкритий міжнародний 

університет, диплом спеціаліста від 

21.07.2008 р. спеціальність 

Комп’ютерні системи та мережі, 

кваліфікація спеціаліст з 

комп’ютерних систем 

підвищення кваліфікації за категорією 

«Директори коледжів, технікумів», СП № 

35830447/1560-18 від 30.06.2018 р., 

29.01.2018-30.06.2018 р.; 

Training Workshop on Open Science and 

Open Peer Review Best Practices, 22-26 

березня 2021 р., 30 год/1 кредит ЄКТС 

Голембієвська 

Мирослава 

Василівна 

основне місце 

роботи 

Волинський національний 

університет ім. Лесі Українки, 2008 

р., спеціальність Мова та література 

(французька), кваліфікація магістр 

філології, викладач французької 

мови та літератури і англійської 

мови 

ВІППО, свідоцтво АС 02139699/01172-17 

від 24.03.2017 р. (06.03-24.03.2017 р.), 

тема: «Компетентнісний та діяльнісно-

орієнтований підходи до викладання 

англійської мови», 216 год. 

іноземна мова 

Горбач Віта 

Володимирівна 

основне місце 

роботи 

Волинський національний 

університет ім. Лесі Українки, 

спеціальність Фізика,  кваліфікація: 

магістр фізики, викладач, науковий 

співробітник, диплом ВС 

№42729300, виданий 31.05.2012 р.  

СНУ імені Лесі Українки,  

сертифікат № АС 009-05 виданий 

13.06.2020 р.; Сумський державний 

університет, сертифікат № 05408289/0006-

21 виданий 22.01.2021 р. 

фізика та астрономія 

Грабовець 

Віталій 

Валерійович 

сумісництво Львівський державний аграрний 

університет,  спеціальність: 

Механізація сільського 

господарства, кваліфікація: 

інженер-механік. Диплом 

спеціаліста ВК №20012639, 

виданий 09.07.2002 р. 

 Луцький національний технічний 

університет, диплом магістра М19  

№ 012149  від «08» січня 2019 року. 

Кваліфікація-магістр за 

спеціальністю Транспортні 

технології 

1. Довідка про проходження стажування 

1.1-26/8200 від 28.12.2016 р. Луцька міська 

рада, управління транспорту та зв’язку, 

відділ логістики. 14.11.2016 р.-14.12.2016 

р. Наказ №686-04-33 від 11.11.2016 р.  

2. Диплом магістра М19 № 012149 від «08» 

січня 2019 року. Луцький національний 

технічний університет. 01.09. 2017р. по 

08.01.2019р  

3. Has performed an internship at the Vilnius 

Gediminas Technical University - VILNIUS 

TECH (Vilnius, Lithuania). Topic of the 

internship: Transport System of the European 

основи технології ремонту 



Union - Economic and Social Efficiencies. 

Term of the internship: 1 October - 3 

November 2020. Total: 90 academic hours. 

Issued 03th November 2020.  

4. Міжнародне підвищення кваліфікації/ 

Інститут Науково-дослідний Люблінського 

науково-технологічного парку/ 1,5 ЕСTS, 

45 годин (м. Люблін, Польща) 14.12-

21.12.2020 р.  

5. Підвищення кваліфікації національний 

транспортний університет, Центр 

підвищення кваліфікації, перепідготовки, 

удосконалення керівних працівників і 

спеціалістів НТУ, р/н 327/20 від 

08.02.2021.  

6. Міжнародне підвищення кваліфікації/ 

Інститут Науково-дослідний Люблінського 

науково-технологічного парку/ 1,5 ЕСTS, 

45 годин (м. Люблін, Польща) 15.03-

22.03.2021 р. 

Гуменко-Вейда 

Марія 

Вікторівна 

основне місце 

роботи 

Луцький національний технічний 

університет, спеціальність 

Дизайн. 

Диплом від 30.06.2007 ВС 

№32104217 

Свідоцтво  Академії флористики 

Наталії Агеєвої від 30 вересня 

2011р. КВ 41831678 

підвищення робітничої кваліфікації м. 

Луцьк (2016) 

виробниче навчання 

історія флористики 

матеріалознавство 

квітникарство 

основи землеробства та 

ґрунтознавства 

 

Давидюк 

Оксана 

Степанівна 

основне місце 

роботи 

Луцький національний технічний 

університет 2008 р., спеціальність 

Економіка підприємства, 

кваліфікація магістр з економіки 

підприємства 

свідоцтво про проходження спеціальної 

педагогічної підготовки в національному 

педагогічному університеті імені М.П. 

Драгоманова, СПП 02125295 №000120 від 

22.12.2017 р. з 12.06.2017 по 22.12.2017 р. 

основи підприємницької 

діяльності основи 

галузевої економіки і 

підприємництва 

основи 



на тему: «Використання інтерактивних 

технологій в організації навчальної 

діяльності учнів»; 

онлайн-курси на платформі Prometheus: 

«Критичне мислення для освітян»(30 год., 

сертифікат від 09.01.2020р.), «Економіка 

для всіх» (30 год., сертифікат від 

27.01.2020р., бізнес-тренінг «Від ідеї – до 

реалізації» (4 год., №7-0043 від 

30.09.2019р.); 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-

конференція «Сучасна наука та освіта 

Волині», сертифікат № 200037 від 

20.11.2020 р., 6 год 

енергоменеджменту 

мікроекономіка 

економічна теорія 

економіка підприємств 

планування та організація 

діяльності підприємства 

Давиденко 

Володимир 

Анатолійович 

основне місце 

роботи 

Луцький індустріальний інститут, 

спеціальність Електропостачання та 

електрозбереження, кваліфікація 

інженер-електрик, диплом 

спеціаліста ЛМ ВЕ № 006829, 

виданий 27.06.1997 

Луцький НТУ, 2016 рік, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 16СПВ112 від 

10.12.2016р. 

електропостачання, 

електропостачання в 

галузі електричні станції 

та підстанції основи 

світлотехніки електричні 

мережі енергозбереження 

Данилюк Ірина 

Вікторівна 

основне місце 

роботи 

Волинський національний 

університет ім. Лесі Українки, 

2010, спеціальність Хімія, 

кваліфікація: хімік, викладач 

вищого навчального закладу, 

науковий співробітник, диплом 

магістра ВС № 39480874, диплом 

магістра ВС № 39480874 

підвищення кваліфікації (стажування) на 

кафедрі ботаніки і методики викладання 

природничих наук СНУ імені Лесі 

Українки, наказ 105 – К/В від 17 вересня 

2018 року 

участь у науково-методичній конференції 

"Інтенсифікація навчального процесу на 

основі впровадження сучасних методів 

навчання передових новітніх технологій", 

м. Луцьк, 2021 р., ТФК Луцького НТУ 

(сертифікат 6 год/0.2 кредиту) 

вебінар "Викладання хімії в умовах 

дистанційного навчання" за напрямами 

хімія 



"ІКТ", "Предметне навчання", 2020 р., 

освітній проект "На урок" (Свідоцтво N 

B254-929886, тривалість 2 год/0.06 

кредиту ЄКТС) 

курс "Критичне мислення для освітян", 

платформа масових відкритих онлайн-

курсів "Prometeus", 2020 р. (сертифікат 30 

год) 

онлайн-курс "Про дистанційний та 

змішаний формати навчання" для 

педагогів та керівників закладів ПТО,  

2020 р., ТОВ "Едьюкейшнал Ера" 

(сертифікат 30 год) 

підвищення кваліфікації за програмою 

навчально-методичного семінару  

"Зовнішнє незалежне оцінювання в системі 

забезпечення якості освіти", м. Луцьк, 

ВІППО (Сертифікат N 4475-20 від 

18.11.2020 р., 6 год) 

Даценко Олеся 

Любомирівна 

основне місце 

роботи 

Луцький державний технічний 

університет, напрям підготовки 

"Мистецтво", диплом  бакалавра 

ВС номер 23405082 від 25 червня 

2003 року.  

Луцький державний технічний 

університет, спеціальність Дизайн, 

кваліфікація спеціаліст дизайну, 

диплом спеціаліста ВС номер 

25633224 від 30 червня 2004 року. 

стажування  за напрямом "Практичне 

вивчення сучасної техніки та технології 

організації праці виробництва, організації 

праці, виробничого досвіду, 

удосконалення професійної майстерності і 

художньої вишивки», 90 год, 07.04.2021р.;  

стажування на присвоєння кваліфікації 

"Оформлювач вітрин, приміщень та 

будівель " на ТОВ" Опторг захід", 120 год,  

13.01.2022р., сертифікат 

СС382829944/1471 – 21; Науково-

методичний центр вищої та фахової 

передвищої освіти, семінар "Мовою барв, 

орнаменту і крою" сертифікат від 

основи конструювання і 

дизайн упаковки 

практикум з виготовлення 

виробів історія реклами 

виробниче навчання 



07.04.2021р., 8 год; 

 вебінар "Розкриття потенціалу 

навчального закладу - запорука 

підвищення кваліфікації фахівців", 

сертифікат від 13.04.2021р.; 

УКРЛЕГПРОМ, 2 год, сертифікат СС 

3282994/1176-21; 

 науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти,  підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій 

закладів фахової передвищої освіти "Інно-

ваційна педагогічна діяльність у закладах 

фахової передвищої освіти", 23.03.2021р., 

16 год, сертифікат номер 077/2021 від 

25.03.2021р.; 

семінар "Інноваційні системи контролю, 

оцінювання рівня професійних 

компетентностей та їх вплив на 

формування самооцінки здобувачів освіти, 

"Київське вище професійне училище 

Технологій та дизайну одягу,  1,5 год;  

сертифікат № ПК-0324 від 11.03.2021р. за 

участь в вебінарі "Формування життєвої 

компетентності як складової підготовки 

кваліфікованого робітника"; 

НМЦ ПТО у Волинській обл., 6 год., 

сертифікат 232-10/021 від 26.05.2021р. за 

участь в конференції "Інтенсифікація 

навчального процесу на основі 

впровадження сучасних методів навчання 

передових новітніх технологій" 6 год.; 

сертифікат номер 05477296/000166-21 

учасника круглого столу "Апаратно-



програмний комплекс Assyst-вибір 

професіоналів WorldSkills", 3 год, жовтень 

2021 р.; сертифікат номер ISO51Y-

CE000415 за курс "Інклюзія та дистанційне 

навчання" на платформі Вінницького 

Інституту ЗВО"Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини" Україна" за 

організації ГО "Соціальна перспектива" 

05.11.2021р., 30 год. 

Дембіцький 

Валерій 

Миколайович 

сумісництво Луцький державний технічний 

університет, 

магістр,2002р.спеціальність 

Автомобілі та автомобільне 

господарство, кандидат технічних 

наук за спеціальністю Автомобілі і 

трактори, диплом ДК № 036092 від 

12.05.2016 р. 

Люблінська політехніка, Польща. Problems 

of using alternative fuels. Transport ecology. 

Resource-saving technologies on transport. 

Період стажування з 19.02.2018 р. по 

19.05.2018 р., сертифікат про проходження 

підвищення кваліфікації (стажування) № 

14-2018-LNTU від «19» травня 2018 року 

технічна експлуатація 

автомобілів 

Динько Інна 

Михайлівна 

основне місце 

роботи 

Диплом магістра ВС №34642418, 

від 30.06.2008 р. Волинський 

національний університет імені 

Лесі Українки, спеціальність 

Економіка і підприємництво / Облік 

і аудит 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СПВ 05477296/000138-19, видане Луцьким 

національним технічним університетом 

11.09.2019 р.; 

дистанційний курс «Критичне мислення 

для освітян»(платформа онлайн-курсів 

Prometeus), сертифікат від 15.06.2020 р, 30 

год/1кредит ЄКТС; 

IV Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Нові інформаційні 

технології управління бізнесом», свідоцтво 

№ 1102202179 від 11.02.2021 р., 8 год. 

 

бухгалтерський облік 

організація виробництва 

комерційна логістика 

правове регулювання 

підприємницької 

діяльності 

Дмитріюк 

Наталія 

Степанівна 

сумісництво Волинський державний університет 

імені Лесі Українки,  

спеціальність Російська мова і 

Рівненський державний гуманітарний 

університет, кафедра педагогічної та 

вікової психології, наукове стажування, 

основи психології; 

психологія бізнес; 

психологія лідерства та 



література та психологія, 

кваліфікація вчитель російської 

мови і літератури та психології 

Диплом ЛМ № 003214 від 

22.06.1994 р. 

Волинський державний університет 

імені Лесі Українки,  

спеціальність менеджер освіти 

Диплом спеціаліста-організатора 
ДСО № 009901 від 22.06.1996 р. 

 

120 год./4 кредити ЄКТС, 13.11.2018  - 

12.12.2018 р., сертифікат 

 № 2573698900320-18 від 12 грудня 2018 

року; 

навчальний курс професійної практичної 

підготовки фахівців: «Психогенеза 

особистості: ревіталізаційний ракурс: 

Сучасні підходи інтеграції та соціалізації 

дітей з особливими потребами»,  всього  - 

30 годин: аудиторна робота – 18 год., 

індивідуальна робота – 6 год., самостійна 

робота – 6 год.; 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки,  

19.09.2018 р.-20. 09. 2018 р. 

навчальний курс професійної практичної 

підготовки фахівців: «Соціальна адаптація 

людей літнього віку в сучасному 

суспільстві, ортобіоз та паліативна 

допомога»; всього  - 30 годин: аудиторна 

робота – 18 год., індивідуальна робота – 6 

год., самостійна робота – 6 год.; 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

19.12.2018 р. – 21.12. 2018 р., навчальний 

курс професійної практичної підготовки 

фахівців: «Соціальна адаптація людей 

літнього віку в сучасному суспільстві, 

ортобіоз та паліативна допомога». Всього 

– 30 годин: аудиторна робота – 18 год., 

індивідуальна робота – 6 год., самостійна 

робота – 6 год. 

професійної успішності; 

психологія фінансів 

 

Дубицький сумісництво Луцький національний технічний 1. Науково-дослідний інститут основи технічної 



Олександр 

Сергійович 

університет, спеціальність 

Автомобілі та автомобільне 

господарство,  диплом ВС 

№39103642 від 26.06.2010 р., 

магістр 

 

Люблінського науково-технологічного 

парку та Вища Школа Економіки та 

Інновацій в Любліні (Польща), на 

факультеті транспорту та інформатики, 

30.11.18 р. – 30.01.19 р. сертифікат (240 

годин). 

2. Курси підвищення кваліфікації з 

транспортного моделювання з 

використанням програм-ного забезпечення 

PTV Vissim, CERTIFICATE, 

представництво Дорнієр Консалтинг 

Інтернешенал Гмб Х, 10-15 лютого 2020 р.  

3. Master Classes ERASMUS+ project Crisis 

and Risks Engineering for Transport Services 

(CRENG) on 16-20 November 2020 and 7-10 

December 2020, organized by Warsaw 

University of Technology, Faculty of 

Transport (60 hours /2 ECTS). Issued 23 

December 2020, Warsaw, Poland.  

4. Національний транспортний 

університет, м. Київ Термін з 07.12.2020 р. 

по 08.02.2021 р. Наказ № 518-05-35 від 

15.12.2020 р. Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ТУ №020709 15000224- 20. 

діагностики; 

автомобільні перевезення 

Дудич Наталія 

Леонідівна 

основне місце 

роботи 

Луцький державний технічний 

університет, 2006 р., спеціальність 

Прикладне матеріалознавство,  

ВНЗ Укоопспілки Полтавський 

університет економіки і торгівлі з курсу 

«Сучасні інтерактивні методи навчання», 

ПК № 01597997/00005-17 від 23.02.2017 р., 

(13.02- 23.02.2017р.), 108 год.; 

Національний  педуніверситет  ім. 

Драгамонова,  

(12.06-22.12.2017 р.) свідоцтво про 

проходження спеціальної педагогічної 

технології 



підготовки СПП 02125295 № 000122-17 від 

22.12.2017р., тема: «Умова подолання 

конфліктів в навчальній групі», 100 год.; 

ЛНТУ (07.05- 22.06.2019 р.) свідоцтво про 

підвищення  кваліфікації СПВ 

05477296/000131-19 від 25.06.2019 р., 108 

год.; 

«На урок»,  вебінар «Онлайн-тести: 

принципи успішної взаємодії під час 

дистанційного навчання». 

Свідоцтво № В272 – 1106304 від 

29.05.2020 р.; 

Центр розвитку кадрового потенціалу 

навчального закладу Сумський державний 

університет, СП №05408289/0355-21 від 

22.02.2021 р. (16.02-22.02.2021 р.), 

«Організація дистанційного навчання в 

закладах освіти з використанням 

навчальної програми Moodle», 30 год.; 

ЛНТУ, СП 05477296/000209 -21 від 

22.06.2021 р. (15.03-15.06.2021 р.), тема: 

«Вивчення нових методів інженерної 

педагогіки під час викладання спеціальних 

інженерних курсів», 120 год. 

Євсюк Микола 

Миколайович 

сумісництво Луцький індустріальний інститут, 

диплом спеціаліста, ЛМ 

ВЕ№007770, спеціальність 

Електропостачання та 

електрозбереження,  кваліфікація  

інженер-електрик. 

 Факультет перепідготовки фахівців 

Луцького національного технічного 

університету, диплом спеціаліста 

навчально-методичний центр з підготовки 

до сертифікації персоналу, факультет 

технічних систем та енергоефективних 

технологій, Сумський державний 

університет (2021р.). Свідоцтво 

№05408289/05-2021 від 07.04.2021 р. 

теоретичні основи 

електротехніки 



12ДСК №200839,  кваліфікація 

спеціаліст з економіки 

підприємства 

Євченко Ігор 

Володимирови

ч 

основне місце 

роботи 

ВДУ ім. Лесі Українки, 2002 р. 

Спеціальність Фізична реабілітація, 

кваліфікація 

викладач фізичного виховання, 

спеціаліст з фізичної реабілітації 

Волинський інститут  після дипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво про 

підвищення АС 02139699/07440-20  від 

27.11.20р., 36 год.; 

Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво про 

підвищення АС 02139699/01109-21 від 

12.02.21р., 36 год.; 

Prometheus: курс «Нова фізична культура», 

сертифікат від 24.01.2021 р., затверджено 

рішенням Педагогічної ради ТФК 

Луцького НТУ від 26.02.2021 р., 30 год.; 

Prometheus:  курс «Критичне мислення для 

освітян», сертифікат від 23.02.2021 р., 

затверджено рішенням Педради ТФК 

Луцького НТУ від 26.02.2021 р., 30 год. 

фізичне виховання 

Єфімов Сергій 

Олександрович 

основне місце 

роботи 

Донецьке вище воєнно-політичне 

училище інженерних військ і військ 

зв’язку імені генерала армії 

О.О.Єпішева, 1990 р., спеціальність 

воєнно-політична,  

кваліфікація  

вчитель історії і 

суспільствознавства. 

Київський військовий гуманітарний 

інститут, 1997 р., спеціальність 

Історія України, кваліфікація 

спеціаліста  офіцер військового 

управління оперативно-тактичного 

рівня 

ВІППО, навчання за програмою семінару 

«Організація практичних занять з 

предмету «Захист Вітчизни» (32 академ. 

години), вересень 2019 р.; 

ВІППО, сертифікат №5804-21 від 

22.09.2021 р., «Особливості організації 

практичних занять з предмету Захист 

України», 30 год. 

захист України 



Жигун 

Костянтин 

Федорович 

основне місце 

роботи 

диплом  Г-ІІ № 045154 від 05 липня 

1981 року, ЛПІ імені Лесі Українки, 

спеціальність  Фізичне виховання, 

кваліфікація вчитель фізичного 

виховання середньої школи 

 фізичне виховання; 

фізична культура 

Завіша 

Валентина 

Володимирівна 

основне місце 

роботи 

Диплом ПВ №703420 від 17.06.1987 

р., Київський державний 

університет імені  

 Т. Г.Шевченка, спеціальність 

Прикладна математика, 

кваліфікація  математик 

ВНЗ Укооспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі», 

свідоцтво ПК 01597997\00007-17 від 

23.02.2017 р. Сумський державний 

університет, ф-т підвищення кваліфікації 

викладачів, курс «Інноваційні 

інформаційні технології в освіті та 

навчально-виробничому процесі», 

сертифікат від 15.03.2017 р. ВІППО, за 

категорією вчителів інформатики 

(свідоцтво про підвищення кваліфікації 

АС 02139699/03691-19 від 03.12.2019 р. 

ВІППО, семінар-тренінг «Психологічне 

благополуччя всіх учасників інклюзивного 

навчання», сертифікат № 5352-20 від 

17.12.2020 р. НПУ ім. М. П. Драгоманова 

за програмою Управління навчальним 

закладом, категорія: методисти, свідоцтво 

про підвищення кваліфікації 

12СС02125295/040391-20 від 31.03.2020 р. 

НМЦВФПО, онлайн-навчання за 

програмою підвищення методистів, 

завідувачів методичного кабінету ЗФПО 

«Сучасні методологічні та дидактичні 

засади організації інноваційного 

освітнього середовища в умовах 

діджиталізації освітнього процесу», 

сертифікат СС 38282994/2008-20 від 

основи програмування; 

алгоритми та методи 

обчислень; організація баз 

даних; захист інформації в 

комп'ютерних системах; 

інформатика 



30.10.2020 р. ВІППО, за програмою 

навчально-методичного семінару 

«Організація та проведення 

моніторингових досліджень якості освіти в 

умовах інноваційного освітнього 

середовища», сертифікат №217-20 від 

29.01.2020 р. НАПН України, ІПТО, веб-

конференція «Методична система 

стандартизації професійної підготовки 

молодших спеціалістів у коледжах і 

технікумах» (сертифікат від 21.10.2019 р. 

Захарчук Олег 

Вікторович 

сумісництво Луцький державний технічний 

університет, спеціальність 

Автомобілі та автомобільне 

господарство, кваліфікація магістр, 

диплом ВС 32760085  від 

30.06.2007 р. 

Certificate № 17-2018-LNTU. «Problem of 

using alternative fuels. Transport ecology. 

Resource-saving technologies on transport». 

Lublin University of Technology. Lublin, 

2018.08.07. 

вступ до спеціальності; 

автомобільні двигуни 

Заяць Надія 

Андріївна 

основне місце 

роботи 

Диплом бакалавра серія В20219715 

30.06.2020 СНУ ім Лесі Українки, 

спеціальність Прикладна 

математика, кваліфікація фахівець з 

математичного моделювання та 

прикладного програмування. 

Диплом бакалавра № 53432 від 

21.03.2021, університет ім. Яна 

Длугоша, спеціальність 

Інформатика технічна і 

телекомунікація , кваліфікація 

комп'ютерна графіка  

 інформатика; web 

технології; 

системне програмування; 

моделювання систем; 

мультимедійні технології 

Іванченко 

Григорій 

Петрович 

основне місце 

роботи 

Чернівецький національний 

університет ім.. Юрія Федьковича, 

2010 р., 

спеціальність Образотворче та 

свідоцтво про підвищення кваліфікації 

Білоцерківського інституту неперервної 

професійної освіти  від 20.09.2019 р. СПК 

– 35946459 – 001748 – 19,  з 18.03.2019 по 

спец.малювання; основи 

композиції; основи 

рисунку; 

живопис; 



декоративно–прикладне мистецтво, 

кваліфікація художник 

образотворчого та декоративно - 

прикладного мистецтва 

20.09.2019 р. на тему: «Система 

національного виховання учнів закладів 

професійно (професійно-технічної) 

освіти», 150 год.; 

 БІНПО ДВНЗ «УМО»,  свідоцтво про 

підвищення кваліфікації викладача  серія 

СПК 35946459 - 001748 – 19, видано  20 

вересня 2019 р. (150 годин); 

онлайн курс Prometheus, сертифікат від 

20.02.2020 р. (80 год.) на тему: «Протидія 

та попередження боулінгу (цькуванню) в 

закладх освіти»; 

НМЦ ПТО у Волинській області. 

Сертифікат № ПК 0326. виданий  

11.03.2021р. ( 6 академічних год.); 

онлайн-вебінар, Українська асоціація 

підприємств легкої промисловості. 

Сертифікат про підвищення кваліфікації 

SEC виданий –13.04.2021 р. (2 год.); 

ТФК Луцького НТУ, сертифікат 232-

10/030 від 26.05.2021 р., науково-

методична конференція «Інтенсифікація 

навчального процесу на основі 

впровадження сучасних методів навчання 

передових новітніх технологій», 6 год. 

основи живопису; історія 

мистецтв; основи 

штрихових робіт; основи 

кольорознавства 

Кальмук 

Дмитро 

Юрійович 

основне місце 

роботи 

Диплом бакалавра ВС № 45645140 

від 29.06.2013р., Луцький 

національний технічний 

університет, спеціальність 

Автомобільний транс-орт, 

кваліфікація  інженер 

автомобільного транспорту. 

Диплом спеціаліста ВС № 47290905 

ТОВ "Академія цифрового розвитку", 

сертифікат №20GW-012 від 19.10.2021 р. 

ГО "Прометеус" від 10.10.2021 р., 

автентичність: 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/

3f9deac6f361452c9c2c3792bfd76f85 

ВЕМ та ЕПЕР; 

ТЕА; 

ОТР 



від 27.06.2014 р., Луцький 

національний технічний 

університет, спеціальність 

Автомобілі та автомобільне 

господарство. Диплом магістра 

М16 № 49759 від 26.07.2016 р., 

Луцький національний технічний 

університет Спеціальність – Бізнес-

адміністрування. 

Кшановський 

Роман 

Олександрович 

 

основне місце 

роботи 

Диплом магістра, ВК 47593384, 30 

червня 2014, ЛНУ 

 ім. І. Франка, спеціальність Історія, 

кваліфікація  магістр історії,  

історик, викладач історії 

онлайн-курс "Критичне мислення для 

освітян" (Prometheus), сертифікат від 

25.10.2020;  

"Про дистанційний та змішаний формати 

навчання" на онлайн-платформі EdEra 

(сертифікат від 29.11.2020). 

історія України; всесвітня 

історія 

Лавринюк 

Ілона 

Миколаївна 

основне місце 

роботи 

Диплом бакалавра, серія В 17, № 

115107, від 30 червня 2017 року, 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

спеціальність Філологія, 

кваліфікація  бакалавр філології, 

викладач Диплом магістра, серія 

М19, № 029473, від 31січня 2019, 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

спеціальність Філологія, 

кваліфікація магістр філології, 

науковий співробітник, фахівець з 

германських мов і літератур, 

перекладач 

 - інтернет платформа Prometheus. 

«Критичне мислення для освітян»; 

- інтернет платформа Prometheus. «Бізнес 

англійська»( 06.02.2020 р., 30 год); 

- інтернет платформа Ed Era. «Англійська 

мова. Морфологія»; 

- інтернет платформа nus-english «'English 

for Primary School Teachers'»; 

- інтернет платформа Prometheus. 

«Англійська для початківців. Elementary 

level (A1-A2)» ; 

- інтернет платформа Prometheus: 

«Протидія та попередження булінгу в 

закладах освіти»; 

- інтернет платформа Prometheus: 

«Англійська для медіаграмотності» ; 

- інтернет платформа Prometheus: «Освітні 

інструменти критичного мислення»; 

іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 



- інтернет платформа EdEra: «EXAM 

STRATEGIES FROM A TO Z»; 

- курси ВІППО « Освітньо-професійна 

траєкторія педагога: практичний аспект»; 

- Всеукраїнська науково-методична 

інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми іншомовної комунікації: 

лінгвістичні, методичні та соціально-

психологічні аспекти», 26.03.2020 р., 7 год. 

Лисюк Оксана 

Василівна 

основне місце 

роботи 

Професійно-технічне училище № 

105 міста Кобрина народних 

художніх промислів. Диплом Б № 

270316, виданий 27.06.91р., за 

професією вишивальник на машині 

3 розряду 

Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти (СПК-35946459-

001563-18, реєстраційний номер 1563 

виданий 14.09.2018р); 

сертифікат PROMETEUS з курсу 

«Протидія та попередження булінгу в 

закладах освіти», виданий 29.04.2020р.(80 

год.); 

сертифікат PROMETEUS з курсу 

«Критичне мислення для освітян» від 

24.01.2021р.(30год.); 

сертифікат № 079/2021 від 25.03.2021р., 

семінар на тему "Інноваційні системи 

контролю, оцінювання рівня професійних 

компетентності та їх вплив на формування 

самооцінки здобувачів освіти" , Київське 

вище професійне училище Технології та 

дизайну одягу. (1,5 год.); сертифікат номер 

lSO51Y- CE000416 Вінницького інституту 

ЗВО" Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини"Україна" за організації 

ГО"Соціальна перспектива", курс 

«Інклюзія та дистанційне навчання», 30 

год., виданий 05.11.2021р. 

виробниче навчання 



Лишук Віктор 

Васильович 

сумісництво Національний університет 

«Львівська політехніка», 

спеціальність Електромеханічні 

системи автоматизації та електро-

привод, кваліфікація інженер-

електрик, диплом ВК №21330137 

від 31 грудня 2002 року 

навчально-методичний центр з підготовки 

до сертифікації персоналу, факультет 

технічних систем та енергоефективних 

технологій Сумського державного 

університету. Галузь: Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка. 

Спеціалізація: Електроніка та 

телекомунікації. Свідоцтво №05408289/04-

2021 від 07.04.2021р. 

електричні апарати; 

електричні машини 

Літковець 

Сергій 

Петрович 

сумісництво Луцький національний технічний 

університет, 2010 р., спеціальність 

Електротехнічні системи 

електроспоживання,  кваліфікація 

магістр електротехніки 

Університет фінансів, бізнесу та 

підприємництва (вул. «Гусла» 1, 1618, м. 

Софія, Болгарія),  

Сертифікат: BG/VUZF/573-2020 від 

15.04.2020 р.,  

загальна кількість – 180 год. (6,0 кредитів 

ECTS). 

основи електротехніки; 

електротехніка; 

електротехніка з основами 

промислової електроніки; 

основи 

енергоефективності та 

екології 

Максимчук 

Тамара 

Володимирівна 

основне місце 

роботи 

Луцький національний технічний 

університет, спеціальність Екологія 

та охорона навколишнього 

середовища,  кваліфікація еколог. 

Диплом спеціаліста ВС №47451205 

від 27.06.2014 р. 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

спеціальність Мова і література 

(англійська), кваліфікація філолог, 

викладач англійської мови та 

літератури. 

Диплом спеціаліста  про 

перепідготовку С17 № 001203 від 

.01.2017 р. 

сертифікат про проходження тренінгу 

«Зовнішня політика і комунікації в ЄС» № 

049/21, у межах проекту Центру 

досконалості Жана Моне програми 

Еразмус+ Європейського Союзу  

 611625ЕРР-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE 

«Поглиблений розвиток європейських 

студій в Україні: міждисциплінарний 

підхід» (17-24 квітня 2021 р.); 

сертифікат участі в онлайн-тренінгу № 

DE-8-0904202116-18971 "Впровадження 

сучасних освітніх технологій з метою 

комплексного розвитку життєвих навичок  

під час викладання англійської мови у 

закладах вищої освіти" (09.04.2021 р.); 

сертифікат участі в онлайн-тренінгу № 

DE-8-3103202114-18971 «Інноваційні 

іноземна мова (за 

професійним 

спрямуваням) 



підходи до вивчення сучасної англійської 

мови із застосуванням змішаної форми 

форми навчання» 

(31.03.2021 р.); 

сертифікат про участь у V Всеукраїнській 

науково-практичній конференції з 

міжнародною участю " Національна освіта 

в стратегіях соціокультурного вибору: 

теорія, методологія, практика (11.11.2021 

р.); 

сертифікат про участь у Таборі Активних 

Громадян ( 8-26.11.2021 р.); 

сертифікат № ПК 05477296/000260-21 

підвищення кваліфікації «Формування 

базових цифрових компетенцій  

педагогічних та науково-педагогічних 

працівників» при навчально-науковому 

центрі «Volyn Business Hub» Луцького 

національного технічного університету.  

16-17.12.2021 р. 

Мартинюк 

Галина 

Володимирівна 

сумісництво Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

2014,  спеціальність Українська 

мова і література, кваліфікація 

магістр філології, викладач 

української мови і літератури та 

зарубіжної літератури 

 українська мова та 

література 

Мігель 

Людмила 

Сергіївна 

основне місце 

роботи 

Луцький державний педагогічний 

інститут ім. Лесі Українки, 1993 р., 

спеціальність Українська мова і 

література, кваліфікація вчитель 

української мови і літератури 

 українська мова та 

література 

Найдюк основне місце Державний університет імені Лесі курси підвищення кваліфікації при зарубіжна література 



Тамара 

Павлівна 

роботи Українки, 2001, спеціальність 

Російська мова і література, 

кваліфікація філолог, викладач укр. 

мови і літератури 

Луцькому НТУ, кафедра українознавства з 

22.12.2016 р. по 22.05.2017 р.; 

Волинський інститут після дипломної 

педагогічної освіти 2017 р., 17СНВ000128 

від 30 травня 2017 р., «Впровадження 

інноваційних технологій в заняттях 

української мови та літератури»; 

стажування на кафедрі вчителів 

української мови і літератури 

АС 02139699/01504 – 1-17 

від 14.04.17 р.; 

сертифікат Дія: «Цифрові навички для 

вчителів» від 25.04.2020р. (6 год); 

сертифікат Прометеус: «Осмислені і 

переосмислені» від 18.05.2020р. (15 год.); 

сертифікат Прометеус: «Впровадження 

інновацій в школах» від 30.05.2020р. (60 

год); 

 

сертифікат Прометеус: «Медіаграмотність 

для освітян» від 15.11.2020 р.(60 год); 

сертифікат Регіональної ради молодих 

вчених при управлінні освіти і науки 

Волинської обласної державної 

адміністрації, вебінар: «Технології 

розвитку креативного мислення»  від 

20.11.2020р. (6 год); 

сертифікат ВНУ ім. Лесі Українки №АС 

040-09 від 07.12.2020 (30 год); 

сертифікат ТОВ «Едюкейшнал Ера»: Про 

дистанційний та змішаний формати 

навчання для педагогів та керівників 

закладів ПТО від 18.04.2021р. (30 год). 



Павлова 

Катерина 

Євгенівна 

основне місце 

роботи 

Хмельницький національний 

університет, 2018 р. 

Магістр, спеціальність - технології  

легкої промисловості, освітньо-

професійна програма-художнє 

моделювання, конструювання та 

технології швейних виробів. 

Хмельницький національний 

університет, 2016, «технологія 

виробів легкої промисловості», 

бакалавр технології виробів легкої 

промисловості» 

Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти з 19.03.2018 по 

14.09.2018 «Методика створення 

авторських методичних розробок»; 

Prometheus «Критичне мислення для 

освітян» від 25.01.2021 (30 год); 

стажування ПрАТ «Едельвіка» 182 год 

оздоблення виробів; 

технології ВВРМ; 

практикум з ВВ 

Панасюк 

Вікторія 

Володимирівна 

основне місце 

роботи 

Хмельницький інститут 

конструювання моделювання 

швейних виробів, 2003, 

спеціальність Швейні та шкіряні 

вироби, кваліфікація спеціаліста 

конструктор-технолог швейних 

виробів 

Хмельницький приватний інститут 

конструювання моделювання 

швейних виробів, 2003 р., 

спеціальність Швейні та шкіряні 

вироби, кваліфікація конструктор - 

технолог швейних виробів 

ГО «Платформа ОСВІТИ», «Безперервний 

професійний розвиток педагогів в умовах 

реформування системи освіти», № 

27613359180 від 26.04.2021 (6 год); 

міжнародне підвищення кваліфікацій 

«Online studying as latest form of modern 

education on the example of Google Meet  

and Google Classroom platforms», ES № 

5377/2020 від 22.03.2021 (45 год) 

 

Парфенюк Зоя 

Іванівна 

сумісництво Луцький державний педагогічний 

інститут ім. Лесі Українки, 1980р. 

Спеціальність Російська мова і 

література,  кваліфікація вчитель 

російської мови і літератури СШ 

 ділова активність; 

професійна етика 

Пархоменко 

Олександр 

Тимофійович 

основне місце 

роботи 

Ленінградський державний 

університет, 1982 р., спеціальність 

Романо-германські мови та 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, свідоцтво 

про підвищення кваліфікації (стажування ) 

ІМПС 



література (англійська), 

кваліфікація філолог-германіст, 

перекладач, викладач англійської 

мови і літератури. ИВ №590104 

№73/16 18.04.2016 р, 18.04. 2016 – 

18.05.2016 р.; 

Оолайн-курс «Медіа-грамотність для 

освітян» (Prometheus), 16.08.2021, 60 год/2 

кредити ЄКТС; 

«Протидія та попередження булінгу в 

закладах освіти» (Prometheus), 03.08.2021, 

80 год/2,6  кредитів ЄКТС; 

ІІІ Всеукраїнська науково-методична 

інтернет-конференція «Актуальні 

проблеми іншомовної комунікації: 

лінгвістичні, методичні та соціально-

психологічні аспекти», 26 березня 2020 р, 

7 год. 

Пантєлєєв 

Владислав 

Олександрович 

основне місце 

роботи 

Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

диплом магістра М21 №007070 від 

08.02.2021 р., спеціальність 

Середня освіта, професійна 

кваліфікація викладач, вчитель 

біології та здоров'я людини, 

Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

диплом магістра М21 № 07416 від 

09.02.2021р., спеціальність Фізична 

терапія, ерготерапія, професійна 

кваліфікація магістр фізичної 

терапії - фізичний терапевт 

 біологія і екологія 

Поліщук 

Наталія 

Миколаївна 

основне місце 

роботи 

Луцький національний технічний 

університет, 2012 р., 

спеціальність Прикладне 

матеріалознавтво, магістр 

Стажування в АК «Богдан Моторс», 

посвідчення №03/01.01-19 від 31.03.2021 

р., 60 годин 

технологія ручного 

зварювання; 

основи електроматеріалозна-

вства; 

допуски та тех. 



вимірювання 

Придюк 

Валентин 

Михайлович 

сумісництво Диплом спеціаліста НВ № 894831 

29.06.1991р., Луцький 

індустріальний інститут, 

спеціальність - Автомобілі та 

автомобільне господарство 

кваліфікація – інженер-механік 

1. Інститут економіки бізнесу на 

транспорті, Національний транспортний 

університет, м. Київ , 26.02.2018 р. – 

26.03.2018 р. Наказ № 28-07-35 від 

23.02.2018 р. Свідоцтво про підвищення 

кваліфікації ТУ15000175-18, видано 

26.03.2018р. 2. Курси підвищення 

кваліфікації з транспортного моделювання 

з використанням програмного 

забезпечення PTV Vissiom. 10-15 лютого 

2020 р. (20 год.). Представництво Дорнієр 

Колсалтинг Інтернешенал ГмбХ. 3. 

Академічна підготовка за темою: 

Організація навчального процесу та 

програма підготовки студентів у Польщі; 

інноваційні технології, науково-методичне 

та інформаційне забезпечення навчального 

процесу в автомобільній галузі; наука як 

основа навчального процесу; автомобільне 

машинобудування. 24.11.2020-26.01.2021 

(108 год). Slaskie Centrum Edukacji 

Meddycznej (Polska, Katowice). 

технічна експлуатація 

автомобілів; управління 

ВТБ ПАТ 

Пуць Віталій 

Степанович 

сумісництво Луцький державний технічний 

університет, 1999 р., спеціальність 

Машини і обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва, кваліфікація 

інженера-механіка 

«Електропостачання», довідка про 

стажування на кафедрі машин і апаратів 

Хмельницького національного 

університету № 22 від 04.05.2016 р. 

будова, технічне 

обслуговування,  та 

ремонт систем вентиляції 

та кондиціювання 

Радіщук 

Тамара 

Петрівна 

основне місце 

роботи 

Луцький державний педагогічний 

інститут імені Лесі Українки, 

1993р., спеціальність Фізика і 

математика, кваліфікація вчитель 

Полтавський  університет економіки і 

торгівлі Міжгалузевий інститут 

підвищення кваліфікації та перепідготовки 

спеціалістів з курсу «Методика викладання 

вступ до спеціальності; 

логістика; 

основи електронної 

комерції 



математики і фізики. 

Диплом  

КЕ №003280 від 02.07.1993 

Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

спеціаліст з обліку і аудиту  

Диплом про перепідготовку 12 ДСК 

№168914 від 29.01.2010 р 

дисциплін у вищій школі», 2017 р., 

свідоцтво ПК №01597997/0047-17 від 

23.02.17 р.(108 год/ 3,6 кр. ECTS); 

Луцький національний технічний 

університет, стажування 

 СПВ 05477296/000126-19  

від 25.05.2019 р.,  

07.05.2019-22.06.2019 

(курси: «Економічна теорія»); 

Національна академія педагогічних наук 

України 

ДЗВО «Університет менеджменту освіти» 

Центральний інститут післядипломної 

освіти 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації  

СП 35830447/3822-19  

від 28.12.2019 р. 

«Система забезпечення якості у закладах 

освіти» (210 год./7 кр. ECTS) 

Ромашко 

Олена 

Миколаївна 

основне місце 

роботи 

Волинський державний університет 

ім. Лесі Українки, 2000, 

спеціальність Хімія,  

кваліфікація хімік, викладач хімії 

Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення 

кваліфікації за категорією вчителів 

біології, екології та хімії, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації АС 

02139699/04526-17 від 22.12.2017 р., тема: 

«Шляхи підвищення ефективності 

сучасного уроку хімії та біології», 216 год.; 

ВІППО «Розвиток професійних 

компетентностей» Навчання географії з 

використанням Інтернет-ресурсів. (30 год.) 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації АС 

02139699/00656-21DSL 28.01.2021р.; 

свідоцтво про підвищення АС 

хімія 



02139699/03572-21, 2021 р., ВІППО 

«Розвиток професійних компетентностей» 

Програма підвищення кваліфікації 

вчителів хімії. (60 год.) 

Рубан Олесь 

Миколайович 

основне місце 

роботи 

Диплом бакалавра,  Львівська 

національна академія мистецтв, 

2014 р., за напрямом підготовки 

«Дизайн», кваліфікація дизайнера 

інтер’єрів, викладача. 

 спец. 

технологія 

Романюк 

Петро 

Михайлович 

основне місце 

роботи 

Львівський ордена Леніна 

політехнічного інституту імені 

Ленінського комсомолу, 1999 рік, 

спеціальність Автомобілі і 

автомобільний транспорт, 

кваліфікація інженера-механіка 

  

Самостян 

Віктор 

Русланович 

сумісництво ВС № 32103862 виданий 30.06.2007 

р. Луцький державний технічний 

університет, спеціальність 

Автомобілі та автомобільне 

господарство, спеціаліст 

Луцький національний технічний 

університет, 24.01.2019 р. – 24.02. 2019р., 

наказ №30-05-35 від 24.01.2019 р., 

свідоцтво про підвищення кваліфікації № 

181;  

Certicate about the international skills 

development (the webinar) ES №3430/2020 

21.12.2020; Certicate about the international 

skills development (the webinar) ES 

№1668/2020 05.10.2020 

Комп’ютерні технології в 

автомобільному 

транспорті 

Сидорчук 

Світлана 

Володимирівна 

основне місце 

роботи 

Диплом молодшого спеціаліста Е20 

№102445 від 26.06.2020. 

Спеціальність - початкова освіта, 

кваліфікація - вчитель початкової 

школи. Оператор комп’ютерних 

систем. Луцький педагогічний 

коледж 

 інформатика 

Скучинська основне місце Київський державний педагогічний свідоцтво про підвищення кваліфікації АС іноземна мова 



Людмила 

Степанівна 

роботи інститут іноземних мов, 1978 р, 

спеціальність Англійська та 

французька мови 

02139699/00689-22, 24-28 січня 2022 р., 

найменування програми «Програма 

підвищення кваліфікації вчителів 

англійської мови. Модуль 2» (36 год.); 

курс «Освітні інструменти критичного 

мислення», сертифікат від 13.11.2021 р. 

(Prometheus); 

курс «Медіаграмотність для освітян», 

сертифікат від 16.11.2021 р. (Prometheus) 

Сафатюк 

Валентина 

Петрівна 

основне місце 

роботи 

Волинський державний університет 

імені Лесі Українки, 2000, 

спеціальність історія;  кваліфікація 

історик, викладач історії 

курси підвищення кваліфікації при 

ВІППО, свідоцтво АС 02139699/00248-17 

від 27.01.2017 р. ( за категорією вчителів 

історії); 

ВІППО, №2972-21 від 25.03.2021р. 

Семінар-практикум «Освітньо-професійна 

траєкторія педагога: практичний аспект»; 

НМЦ ВПФО підвищення кваліфікації 

голів циклових комісій закладів фахової 

передвищої освіти « Інноваційна 

педагогічна діяльність в закладах фахової 

передвищої освіти», 15.04-16.04.2021р., № 

СС38282994/1821-21; 

Обласне методичне об’єднання викладачів 

суспільних дисциплін закладів вищої освіти 

I-II рівнів акредитації, листопад 2018р. 

КЗВО "Луцький педагогічний коледж 

Волинської обласної ради; 

ТОВ «На Урок» № В272-687052, 

26.05.2020р. «Онлайн-тести: принципи 

успішної взаємодії під час дистанційного 

навчання»; 

«Критичне мислення для освітян», 

26.01.2021р., Прометеус; 

всесвітня історія; 

історія України 



науково-практичний семінар 

:«Медіаграмотність та інтернет-безпека 

школярів та студентів» 22.04-23.04.2021р. 

Відокремлений структурний підрозділ 

Центрально-український інститут розвитку 

людини університету «Україна»; 

«Інклюзія та дистанційне навчання» курс 

на платформі дистанційного навчання 

Вінницького інституту ЗВО « Відкритий 

міжнародний університет розвитку 

людини «Україна» за організації  ГО 

«Соціальна перспектива», 11.04.-

18.04.2021р. № С9ЕJVO- CE000196; 

 

«Освітні інструменти критичного 

мислення», 19.04.2021, Прометеус; 

НМЦ ВПФО участь у II Всеукраїнській 

науково-практичній конференції « Фахова 

передвища і професійна освіта: теорія, 

методика, практика», 14.04.2021р.; 

II Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Фахова передвища освіта: 

сучасні виклики та перспективи розвитку», 

22.04.2021р., Інститут професійно- 

технічної освіти України НАПН України; 

Обласна  секція викладачів історії НМЦ 

ПТО у Волинській області, 18.02.2021р.; 

ОМО викладачів суспільних дисциплін 

закладів фахової передвищої освіти, 

14.01.2021р., Фаховий коледж технологій, 

бізнесу та права ВНУ ім. Лесі Українки.  

Слатов Іван 

Миколайович 

сумісництво Диплом магістра з відзнакою. Серія 

М20 №189723 Виданий Луцьким 

 технічна експлуатація 

автомобілів 



національним технічним 

університетом 31-го грудня 2020 р., 

спеціальність Транспортні 

технології; спеціалізація 275.03 на 

автомобільному транспорті 

Случик 

Наталія 

Володимирівна 

основне місце 

роботи 

ВДУ ім. Лесі Українки,  

2005 р., спеціальність математика, 

кваліфікація 

викладач математики 

Prometheus «Впровадження інновацій в 

школах» від 10.06.2020 (60 год); 

Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти, підвищення 

кваліфікації АС 02139699/09320-21 від 

26.11.2021 (72 год); 

Prometheus «Медіа-грамотність для 

освітян» від 19.11.2021 (60 год); 

Центр здоров’я та розвитку «Коло сім’ї», 

«Роль  освітян у системі турботи про 

психічне здоров’я дітей і молоді», від 

02.11.2021 (19 год); 

Сертифікат виданий 02.05.2021 EdEra 

«Про дистанційний та змішаний формати 

навчання» для педагогів та керівників 

закладів ПТО, 30год.  

математика 

Соколюк 

Наталія 

Петрівна 

основне місце 

роботи 

Луцький НТУ, 2014р., 

спеціальність Комп’ютерні системи 

та мережі, кваліфікація інженер 

з комп’ютерних систем 

підвищення кваліфікації з 12.06.2017 р. по 

22.12.2017 р. у ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр професійної 

освіти» на тему «Використання 

інтерактивних технологій навчання на 

уроках інформатики», свідоцтво про 

проходження спец. педагогічної 

підготовки СПП 02125295 №000118-17 від 

22.12.2017р., 100 год; 

сертифікат «Наука про навчання: Що має 

знати кожен вчитель?». Виданий Prometeus 

20.05.2020р. 20 годин; 

інформатика 



сертифікат «Освітні інструменти 

критичного мислення». Виданий Prometeus 

02.12.2020р. 60 годин; 

сертифікат про участь у  IV 

Міжвузівському науково-практичному 

семінарі «Комп’ютерні технології: сучасні 

реалії та перспективи» виданий Луцьким 

інститутом розвитку людини університету 

«Україна» 16.12.2020р. № LS 050223-006. 

6 годин; 

сертифікат «Онлайн-курс з 

медіаграмотності», виданий Verified 

05.02.2021р.,  

9 годин; 

сертифікат про участь у Всеукраїнській 

науково-практичній онлайн-конференції 

«Сучасний урок інформатики: методи, 

інструменти, результати». Виданий ТОВ 

видавничий дім «Освіта». 18.02.2021р., 6 

годин. 

Стефанська 

Неля 

Олександрівна 

основне місце 

роботи 

Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

спеціальність Математика, 

кваліфікація магістр математики, 

викладач, диплом  ВС № 41178868 

підвищення кваліфікації  

«Змішане навчання: очікування та досвід 

упровадження» за напрямами «Наскрізні 

навички», «Предметне навчання», 

«Інтегроване навчання», «Робота закладу 

освіти», «Практичні 

прийоми» / освітній проект «На Урок» 

(тривалість 10 години / 0.33 кредиту 

ЄКТС) (свідоцтво № К36-523563 від 

19.09.2020 р.); 

підвищення кваліфікації  

«Професійний розвиток вчителів 

математики: ідеї та методики викладання» 

математика; вища 

математика; дискретна 

математика та 

комп’ютерна логіка; 

статистика 



за напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», 

«Предметне навчання», «Інклюзивна 

освіта», «НУШ», «Практичні прийоми» 

(тривалість 8 години / 0.27 кредиту ЄКТС) 

(свідоцтво № К39-523563 від 29.10.2020 

р.); 

підвищення кваліфікації «Школа для всіх» 

(30 год/1 кредит  ЄКТС). онлайн-школа 

EdEra, 7.02.2022 р. 

Стаднюк 

Наталія 

Василівна 

основне місце 

роботи 

ЛНТУ, ВС 47451403, 27 червня 

2014 р, спеціальність Дизайн, 

кваліфікація магістр дизайну 

курси ВСП «Львівський навчально-

науковий центр професійної освіти» 

(свідоцтво СПП 02125295 №000113-17 від 

22.12.17 р. №17-110);  

БІНПО ДВНЗ «УМО» (свідоцтво №СПК 

35946459-000458-17 від 03.05.17 р.);  

БІНПО ДВНЗ «УМО» (свідоцтво №СПК 

35946459-001767-19 від 20.09.19 р.); 

 Prometheus «Критичне мислення для 

освітян» (25.02.2020р.);  

Prometheus «Медіа-грамотність для 

освітян» (03.04.2020 р.);  

ВУМ on-line «Є ідея? Втілюй! Проєктний 

дизайн для соціальних ініціатив» 

(№045403 від 21.01.2021р.); Стажування на 

кафедрі дизайну та графіки в Луцькому 

національному технічному університеті 

(СП 05477296/000197-21 279 31березня 

2021); Вінницький інститут ЗВО 

"Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини ""Україна" "Інклюзія та 

дистанційне навчання (ISO51Y-CE000419 

05.11.2021р.). 

конструювання в інтер'єрі; 

комп'ютерне 

проектування інтер'єру; 

основи формотворення та 

конструювання; 

макетування та робота в 

матеріалі 

Толстушко сумісництво Луцький державний м. Люблін, Люблінський технологічний спеціальна технологія 



Микола 

Миколайович 

технічний університет, 1999, 

спеціальність Машини і обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва, кваліфікація 

«інженер-механік 

університет, 08.02.2019-08.05.2019 

сертифікат про проходження тренінгу №7-

2019-LNTY на тему: «Проблеми 

машинобудування», 220 год; 

стажування у Волинському обласному 

управлінні лісового та мисливського 

господарства (20.10-22.12.2020 р.),тема: 

«Ознайомлення з сучасним обладнанням 

лісогосподарських та деревообробних 

виробництв, а також сучасними 

технологіями ведення лісового 

господарства» 60 год. 

Фенина 

Людмила 

В’ячеславівна 

 

сумісництво Луцький державний педагогічний 

інститут імені Лесі Українки, 

1974 р., 

спеціальність Російська та укр. 

мова та література 

Волинський державний університет 

імені Лесі Українки 

1996 р., спеціальність Практична 

психологія 

Національний педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова, свідоцтво про 

підвищення кваліф.12 СС 

02125295/058948-20 від 10.04.2020 р. 

(03.03-10.04.2020 р.) за програмою 

«Інноваційно-освітні технології у проф.-

теоретичній підготовці»; 

Львівський науково-практичний центр 

ПТО Національної Академії педагогічних 

наук України. Посвідчення №12 

СС02125295/058948-20 видане 30.03. 2020 

р.  

українська мова та 

українська література 

Філюк Любов 

Панасівна 

основне місце 

роботи 

Луцький  державний  педагогічний 

інститут імені Лесі Українки, 1980 

р.,  

спеціальність: Фізика і математика, 

кваліфікація вчитель фізики і 

математики середньої  школи 

 

ВІППО, КПК вчителів фізики та 

астрономії, АС 02139699/01065-19,  

№ 01065-19, від 01 березня 2019р.; 

ВІППО, АС 02139699/00821-21, 

№ 00821-21, від 29 січня 2021 р. (25.01-

29.01.2021 р.), програма підвищення 

кваліфікації вчителів фізики та астрономії, 

36 год.; 

обласна виставка дидактичних та 

фізика і астрономія 



методичних матеріалів «Творчі сходинки 

педагогів Волині) 06.05.2021 р., 10 год/0,3 

кредиту ЄКТС 

Фукс Людмила 

Петрівна 

основне місце 

роботи 

Диплом ИВ-1 №188618, виданий 23 

червня 1985р Луцьким державним 

педагогічним університетом імені 

Лесі Українки, спеціальність 

фізичне виховання, кваліфікація 

вчитель фізичного виховання 

Луцький  міський  семінар-практикум 

Всеукраїнського проекту «Спортивний рух 

Олександра Падана із впровадження  у 

процес фізичного виховання варіативних 

модулів: чирлідинг фрізбі петанк флорбол 

корфбол регбі бадмінтон 18 лютого 2019 

року;  

участь у VI Всеукраїнській науково-

практичній конференції «Вектор пошуку в 

сучасному освітньому просторі» 

22.02.2019 р. Луцький педагогічний 

коледж (8 год); 

підвищення кваліфікації за напрямом  

«Розвиток професійних компетентностей», 

вебінар «Здоровязбережувальні технології 

в освітньому середовищі»  

15 травня 2020 року.  Східноєвропейський 

національний університет імені Лесі 

Українки, наказ №27-с(д) від 15.05.2020 р.; 

участь у IX Всеукраїнській науково 

практичній Інтернет конференції 23 грудня 

2020 Луцький педагогічний коледж;  

 01.06.2020р. по 05.06.2020 р. - підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників за 

спеціальністю 014 «Середня освіта 

(Фізична культура)» за напрямком 

«Розвиток професійних компетентностей» 

Східноєвропейський національний 

університет ім.. Лесі Українки, 

реєстраційний №АС 005-04 видано 05 

фізичне виховання 



червня 2020 року. 

Харицька 

Наталія 

Олександрівна 

основне місце 

роботи 

Диплом М20 048088, виданий 31 

січня 2020 р. СНУ ім. Лесі 

Українки, спеціальність Історія, 

правознавство, професійна 

кваліфікація викладач історії, 

правознавства 

«На урок» В405-186122, 15.01.21; 

Prometheus 14.04.21; Prometheus 01.04.21; 

Prometheus 25.10.21 

історія України; всесвітня 

історія 

Чигринюк 

Ірина 

Володимирівна 

основне місце 

роботи 

Волинський державний інститут  

ім. Лесі Українки, 1999р., 

спеціальність Українська мова і 

література та народознавство; 

кваліфікація філолог, викладач 

української мови і літератури та 

народознавства 

Диплом про перепідготовку, 

факультет післядипломної освіти 

Волинського державного 

університету ім. Лесі Українки, 

2001р., кваліфікація соціальний 

працівник 

Диплом  про перепідготовку С17 

№059843 від 30.06.2017 р , 

Східноєвропейський національний 

університет ім. Лесі Українки, 

кваліфікація  юрист, освітньо-

кваліфікаційний рівень спеціаліст, 

спеціальність Правознавство 

ЛНТУ, 07.05.2019-22.06.2019 

Свідоцтво про підвищ. кваліф. СПВ 

05477296/000127-19 від 25.06.2019 р., 108 

год.; 

Луцький національний технічний 

університет, стажування «Основи 

правознавства»,«Основи психології та 

етики ділових відносин» (свідоцтво про 

підвищення кваліфікації: СПВ 05477296/ 

220127-19, 25 вересня 2019р.); 

PROMETHEUS «Медіаграмотність: 

практичні навички» (сертифікат від  18 

серпня 2020р.), 30 год.; 

PROMETHEUS «Критичне мислення для 

освітян» (сертифікат від 26 березня 

2020р.), 30 год.; 

PROMETHEUS «Протидія та 

попередження булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» (сертифікат від 19 лютого 

2020р.); 

НМЦ ПТО у Волинській області 

(сертифікат №С-0-259, 26 лютого 2020р.), 

4 год.; 

ВІППО (01.03-04.03.2021 р.), 

«Впровадження інноваційних технологій 

навчання на уроках історії, правознавства 

основи трудового 

законодавства, ділова 

активність; 

основи комунікації 



та суспільних дисциплін», 30 год. (АС 

02139699/02039-21 від 04.03.2021р.) 

Чиж Олена 

Миколаївна 

основне місце 

роботи 

Львівський політехн. інститут, 1987 

рік, кваліфікація  

інженер-механік 

Білоцерківський інститут неперервної 

професійної освіти19.03.2018-14.09.2018 

свідоцтво про підвищення кваліф. СПК – 

35946459 – 001584 – 18 від 14.09.2018 р., 

150 годин, 5 кредитів; 

стажування в АК «Богдан Моторс», 

посвідчення №06/01.01-19 від 31.03.2021 р. 

(4 розряд слюсаря-ремонтника), 60 годин. 

будова, 

технічне обслуговування та 

ремонт промислового 

устаткування 

 

Чос Карина 

Володимирівна 

основне місце 

роботи 

Східноєвро-пейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

2020 р., спеціальність Фізика та 

астрономія, кваліфікація технічний 

фахівець в галузі фізичних наук та 

техніки 

Навчається на 6-му курсі 

факультету фізичної культури, 

спорту та здоров’я 

Східноєвропейського 

національного університету імені 

Лесі Українки на заочній формі 

навчання за спеціальністю Середня 

освіта і фізична культура (магістр) 

 

Науково-методична конференція 

«Інтенсифікація навчального процесу на 

основі впровадження сучасних методів 

навчання передових новітніх технологій», 

сертифікат № 232-10/063 від 26.05.2021 р., 

ВСП «ТФК Луцького Н/ТУ», 6 год/0,2 

кредиту ЄКТС 

фізика 

Чуй Сергій 

Валерійович 

основне місце 

роботи 

Східноєвропейський національний 

університет ім. Лесі Українки, 

2010 рік, магістр української мови 

та літератури 

 

захист кандидатської дисертації у 

Чернівецькому національному 

університеті імені Юрія Федьковича зі 

спеціальності Теорія літератури; 

диплом кандидата філологічних наук ДК 

№048883 від 23.10.2018 р. 

Всеукраїнський науково-методичний 

семінар «Стратегії курсу української 

українська мова та 

література 

 



літератури в загальноосвітній школі», 

сертифікат № 1004, 9.11.2021 р.-13.11.2021 

р., 54 год; 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-

конференція «Сучасна наука та освіта 

Волині», сертифікат № 200175 від 

20.11.2020 р., 6 год 

Чумак Вікторія 

Сергіївна 

основне місце 

роботи 

Луцький національний технічний 

університет, 2017 р., спеціальність 

Професійна освіта» кваліфікація 

магістр-дослідник професійної 

освіти в галузі комп’ютерних 

технологій 

Центральний інститут післядипломної 

педагогічної освіти (29.05.2018-29.12.2018 

р.), свідоцтво про підвищення кваліфікації 

СП 35830447/3674-18/ від 29.12.2018 р. 

безпровідні технології; 

КСО та АД 

Шишкін Павло 

Вікторович 

основне місце 

роботи 

Диплом магістра з відзнакою M20 

№191788, виданий Луцьким 

національним технічним 

університетом 31.12.2020р. 

спеціальність Електроенергетика, 

електротехніка, електромеханіка 

інтернет-конференція «Організація 

освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання», ТОВ «На крок», 

свідоцтво № К42-1701528 від 16.01.2021 р, 

13 год; 

онлайн курс на ресурсі КНП "Освітня 

агенція міста Києва", свідоцтво 

№47088071, 30 год., виданий 14.11.2021. 

 

вступ до спеціальності; 

теоретичні основи 

електротехніки; 

теорія автоматичного 

керування; 

основи метрології і 

електричні вимірювання; 

енергетичні установки 

Шеретюк 

Богдан 

Павлович 

основне місце 

роботи 

Український інститут інженерів 

водного господарства, 

спеціальність Механізація 

гідромеліоративних робіт, 

кваліфікація інженер-механік 

Міжрегіональна академія 

управління персоналом, 

спеціальність Комп’ютерні системи 

та мережі, кваліфікація спеціаліст 

комп’ютерних систем та мереж 

 автомобілі; 

електрообладнання 

авутомобілів 

Щудлюк Марія основне місце ВНУ імені Лесі Українки, 2021 р.,   



Олегівна роботи магістр, спеціальність Соціальна 

робота, кваліфікація фахівець із 

соціальної роботи, соціальний 

педагог,  

викладач соціально-педагогічних 

дисциплін 

Юфімюк Віта 

Василівна 

основне місце 

роботи 

Луцький державний технічний 

університет,  

2006 р. 

«Дизайн», магістр дизайну 

 

ЛНТУ, на кафедрі дизайну. Свідоцтво 

СПВ №05477296/164-20, наказ №6-05-35  

від 03.03.2020 р. 

Онлайн-курси на платформі Prometheus 

«Критичне мислення для освітян», 30 год., 

сертифікат від 17.01.2020 р 

Спеціальна технологія 

Яневич Вадим 

Володимирови

ч 

основне місце 

роботи 

Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

диплом бакалавра, професійна 

кваліфікація бакалавр фізики, 

вчитель фізики,  

В18 № 159799  

30 червня 2018р. 

 Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки,  

диплом магістра з відзнакою, 

спеціальність «Середня освіта», 

професійна кваліфікація фізик, 

викладач фізики, вчитель фізики, 

астрономії та інформатики,  

М20 № 048455  

31 січня 2020р. 

Онлайн-курс «Інклюзія та дистанційне 

навчання», Вінницький інститут ЗВО 

«Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна», 21.01.2021 р.-

02.02.2021 р., 30 год.(сертифікат № 

А9XQ28-CE000738; 

сертифікатна програма професійної 

підготовки «Нестандартні методи 

розв’язування фізичних задач», СНУ ім. 

Лесі Українки, сертифікат № 0632 , 04 

грудня-20 грудня 2019 р., 30 год 

фізика і астрономія; 

фізика; 

електротехніка та 

електроніка 

 

Ясниська 

Вікторія 

Анатоліївна 

сумісництво BC 45824154 , 2013 року СНУ імені 

Лесі Українки, спеціальність 

Математика, кваліфікація 

математик, викладач 

- математика 

 


