
ВІДОМОСТІ  

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

126 Інформаційні системи та технології 

на рівні фахової передвищої освіти 
Найменування  

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

Найменув

ання 

посади 

Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний працівник 

(рік закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом 

про вищу освіту) 

Категорія, педагогічне звання  

(в разі наявності - науковий 

ступінь, вчене звання) 

Відомості про підвищення кваліфікації педагогічного працівника 

(найменування закладу, вид документа, тема, дата видачі, кількість кредитів) 

Особи, які працюють за основним місце роботи 

Управління ІТ-

проектами 

Білик Ольга 

Сергіївна 

викладач Луцький національний технічний 

університет, 

«Менеджмент організацій»,  
магістр з 

менеджменту організацій. 

Диплом з відзнакою від  
30.06.2010 ВС 

№39103682 

кандидат економічних наук, 

спеціаліст вищої категорії, 

Луцький національний 
технічний університет, захист 

кандидатської, 2015р.  

спеціальність 08.00.05 «Розвиток 
продуктивних сил і 

регіональна економіка». 

Тема дисертації: 
«Еколого-економічні засади 

підвищення 

конкурентоспроможності 
регіону» 

ДК № 026673 
від 26.02.15. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) №2/17 від 26. 06. 2017 р. 

 (СНУ ім. Лесі Українки кафедра екології та охорони навколишнього середовища).  

 
Міжнародне стажування (University of Finance, Business and Entreprenership «Modern 

Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European 

Experience and Global Trend» (Sofia, Bulgaria). Сертифікат про міжнародне 
стажування  №BG/VUZV/897-2021 (01August – 31 October 2021, total 180 hours / 6 

credits ECTS). 

 
Міжнародне стажування (International Business School «The Best Academic Practice in  

Europe») (Budapest, Hungary). Сертифікат про міжнародне стажування №2021-020 

(01.12 2021 – 21.12 2021, during 90 hours / 3 credits ECTS). 
 

ЛНТУ, кафедра маркетингу 
 Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) № СП 05477296/000231-21 

(01.09 2021 – 01.12 2021, 120 годин / 4 кредити ЄКТС). 

Історія України (від 

найдавніших часів до 
сьогодення) 

Кшановський 

Роман 
Олександрович 

завідувач 

відділення, 
викладач 

Львівський національний університет 

ім. І. Фра 
нка, спеціальність «Історія», 

кваліфікація: історик, викладач 

історії.  

Диплом магістра, ВК №47593384 від 

30.06.2014 р. 

кандидат історичних наук, 

спеціаліст вищої категорії 
диплом кандидата історичних 

наук, ДК № 055969 від 26.02.2020 

р., спеціальність 07.00.02 

«Всесвітня історія» 

Тема дисертації: «Трансформація 

лицарського стану в Англії (XIII 
– першої половини ХV 

століття):військово-

адміністративна діяльність та 
структури повсякденності» 

Онлайн-курс "Критичне мислення для освітян" (Prometheus), сертифікат від 

25.10.2020, 1 кредит (30 год.); "Про дистанційний та змішаний формати 
навчання" на онлайн-платформі EdEra (сертифікат від 29.11.2020), 

 

Підвищення кваліфікації «Впровадження інноваційних технологій в навчальний 

процес» (16 год), сертифікат СС38282994/1285-21 від 31.03.2021 р.  

 

Підвищення клаліфікації вчителів історії та правознавства «Інтернет-ресурси на 
уроках історії та правознавства». Волинський інститут післядипломної педагогічної 

освіти. Сертифікат серія АС 02139699 № 03692 від 06.05.2021 р. (16 год.) 

Українська мова (за 

професійним 
спрямуванням) 

Найдюк 

Тамара 
Павлівна 

викладач Волинський державний університет 

імені Лесі Українки.  
Диплом 

№ ВС27988351 

від 01.07.2005 р. 

кваліфікація філолог, викладач 

російської мови та літератури та 

української мови та літератури 

спеціаліст вищої категорії Сертифікат Дія: Цифрові навички для вчителів від 25.04.2020 (6 год) 

 
Сертифікат Прометеус: Осмислені і переосмислені від 18.05.2020 (15 год) 

 

Сертифікат Прометеус: Впровадження інновацій в школах від 30.05.2020 (60 год) 

Сертифікат Прометеус: Медіаграмотність для освітян від 15.11.2020 (60 год) 

Сертифікат Регіональної ради молодих вчених при управлінні освіти і науки 

Волинської обласної державної адміністрації: вебінар: Технології розвитку 
креативного мислення  від 20.11.2020 (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 18.04.2021 (30 год) 

Іноземна мова (за 

професійним 
спрямуванням) 

Максимчук 

Тамара 
Володимирівна 

викладач 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 

31.01.2017 р. 

спеціаліст ІІ категорії Сертифікат про проходження тренінгу «Зовнішня політика і комунікації в ЄС». № 

049/21 у межах проекту Центра досконалості Жана Моне програми Еразмус+ 
Європейського Союзу № 611625ЕРР-1-2019-1-UA-EPPJMO-CoE «Поглиблений 

розвиток європейських студій в Україні: міждисциплінарний підхід», 60 год. (17-24 

квітня 2021 р.)  
 

Cертифікат 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", 2 год. (09.04.2021 р.) 

 

Сертифікат участі в онлайн-тренінгу № DE-8-3103202114-18971 «Інноваційні 
підходи до вивчення сучасної англійської мови із застосуванням змішаної форми 

форми навчання», 2 год. (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, 8 год. (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., 18 год. 16-17.12.2021 р 

Фізичне виховання Фукс Людмила 

Петрівна 

викладач-

методист 

Луцький державний педагогічний 

інститут імені Лесі Українки, 
«Фізичне виховання», 

Диплом ИВ-I  №188618 

Рішення державної екзаменаційної 
комісії від “22” червня 1985р. 

Реєстраційний №18937 

спеціаліст вищої категорії Луцький НТУ, сертифікат про підвищення кваліфікації (стажування). Наказ №64 від 

8.05.2015 р., 36 год. 
 

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 червня 2020 року, 30 год. наказ№31-с(д)від 01.06.2020 р 

Правознавство Чигринюк 

Ірина 

Володимирівна 

викладач Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

«Українська мова, література та 

народознавство», філолог, викладач 

української мови і література та 
народознавства. Диплом з відзнакою  

від 30.06. 1999 ВС №11653257  

 
Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

«Правознавство», юрист, спеціаліст з 
правознавства.  

Диплом спеціаліста про 

перепідготовку від 30.06.2017 С17 

№059843 

спеціаліст вищої категорії, 

старший викладач 

Луцький національний технічний університет, стажування «Основи правознавства», 

«Основи психології та етики ділових відносин» (свідоцтво про підвищення 

кваліфікації: СПВ 05477296/ 220127-19, 25 вересня 2019р., 108 год.);  

 

PROMETHEUS, «Медіаграмотність: практичні навички» (сертифікат 
№3442f2e3c7124d5ba3997 d590a4344999, 18 серпня 2020р., 30 год.);  

PROMETHEUS, «Критичне мислення для освітян» (сертифікат 

№9d804790d7764497a4d2a2347 98963b7, 26 березня 2020р., 30 год.);  
PROMETHEUS, «Протидія та попередження булінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

(сертифікат №f92eb109ed1a4952a0913ebc442cf40, 19 лютого 2020р., 80 год.);  

 
Навчально методичний центр професійно-тхнічної освіти у Волинській області 

(сертифікат №С-0-259, 26 лютого 2020р., 4 год.);  

 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти, «Впровадження 

іноваційних технологій навчання на уроках історії, правознавства та сучасних 

дисциплін» (АС 02139699/02039-21 від 04.03.2021р., 30 год.) 

Основи комунікації Білик Ольга 

Сергіївна 

викладач Луцький національний технічний 

університет, 

«Менеджмент організацій»,  

кандидат економічних наук, 

спеціаліст вищої категорії, 

Луцький національний 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) №2/17 від 26. 06. 2017 р.  (СНУ 

ім. Лесі Українки кафедра екології та охорони навколишнього середовища).  

 



магістр з 

менеджменту організацій. 

Диплом з відзнакою від  
30.06.2010 ВС 

№39103682 

технічний університет, захист 

кандидатської, 2015р.  

спеціальність 08.00.05 «Розвиток 
продуктивних сил і 

регіональна економіка». 

Тема дисертації: 
«Еколого-економічні засади 

підвищення 

конкурентоспроможності 
регіону» 

ДК № 026673 

від 26.02.15. 

Міжнародне стажування (University of Finance, Business and Entreprenership «Modern 

Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European 

Experience and Global Trend» (Sofia, Bulgaria). Сертифікат про міжнародне 
стажування  №BG/VUZV/897-2021 (01August – 31 October 2021, total 180 hours / 6 

credits ECTS). 

 
Міжнародне стажування (International Business School «The Best Academic Practice in  

Europe») (Budapest, Hungary). Сертифікат про міжнародне стажування №2021-020 

(01.12 2021 – 21.12 2021, during 90 hours / 3 credits ECTS). 
 

ЛНТУ, кафедра маркетингу 

 Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) № СП 05477296/000231-21 
(01.09 2021 – 01.12 2021, 120 годин / 4 кредити ЄКТС). 

Вища математика Боровська 

Юлія 
Василівна 

викладач Волинський 

національний університет імені 

Лесі Українки, магістр математики, 

викладач. Диплом ВС № 41178466 

від 24.06.2011 р.  
 

Волинський 

національний університет імені 

Лесі Українки,  

магістр з управління інноваційною 

діяльністю. Диплом ВС № 41912980 

від 31.01.2012 р. 

спеціаліст I категорії Підвищення кваліфікації (стажування) у Луцькому національному технічному 

університеті (сертифікат №123 від 12.04.2017 р., 142 год.).; 

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.). 

Теорія ймовірності та 

математична 
статистика 

Стефанська 

Неля 
Олександрівна 

викладач Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 
спеціальність «Математика», магістр 

математики, викладач. 

Диплом з відзнакою від 24.06.2011 
ВС №41178868 

Кандидат фізико-математичних 
наук, спеціаліст вищої категорії 

Диплом кандидата фізико-
математичних наук за 

спеціальністю 01.01.05 «Теорія 

ймовірностей і математична 
статистика», Київський 

національний університет імені 

Тараса Шевченка. Диплом  ДК № 
054986 від 16.12.19. 

Тема дисертації:  

«Перетворення Фур’є загальних 
стохастичних мір та його 

застосування» 

 

 

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» за напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», «Предметне 
навчання», «Інклюзивна освіта», «НУШ», «Практичні прийоми» (тривалість 8 

години / 0.27 кредиту ЄКТС) (свідоцтво № К36-523563 від 29.10.2020 р.) 

 
Підвищення кваліфікації «Школа для всіх» ( студія онлайн-освіти EdEra) (тривалість 

30 годин / 1 кредит ЄКТС) сертифікат від 07.02.2022 р. 

 
Підвищення кваліфікації «Нові підходи у викладанні предметів природничого 

циклу» за напрямами «Проєктне навчання», «ІКТ», «Предметне навчання», 

«Практичні прийоми» (тривалість 8 годин / 0.27 кредиту ЄКТС) (свідоцтво № К59-
523563 від 09.02.2022 р.) 

Дискретна математика 

та комп’ютерна логіка 

Стефанська 

Неля 

Олександрівна 

викладач Волинський національний 

університет імені Лесі Українки, 

спеціальність «Математика», магістр 

математики, викладач. 

Диплом з відзнакою від 24.06.2011 

ВС №41178868 

Кандидат фізико-математичних 
наук, спеціаліст вищої категорії 

Диплом кандидата фізико-

математичних наук за 
спеціальністю 01.01.05 «Теорія 

ймовірностей і математична 

статистика», Київський 
національний університет імені 

Тараса Шевченка. Диплом  ДК № 

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» за напрямами «Наскрізні навички», «ІКТ», «Предметне 
навчання», «Інклюзивна освіта», «НУШ», «Практичні прийоми» (тривалість 8 



054986 від 16.12.19. 

Тема дисертації:  

«Перетворення Фур’є загальних 
стохастичних мір та його 

застосування» 

  

години / 0.27 кредиту ЄКТС) (свідоцтво № К36-523563 від 29.10.2020 р.) 

 

Підвищення кваліфікації «Школа для всіх» ( студія онлайн-освіти EdEra) (тривалість 
30 годин / 1 кредит ЄКТС) сертифікат від 07.02.2022 р. 

 

Підвищення кваліфікації «Нові підходи у викладанні предметів природничого 
циклу» за напрямами «Проєктне навчання», «ІКТ», «Предметне навчання», 

«Практичні прийоми» (тривалість 8 годин / 0.27 кредиту ЄКТС) (свідоцтво № К59-

523563 від 09.02.2022 р.) 

Оптимізаційні методи 

та моделі 

Завіша 

Валентина 

Володимирівна 

викладач Київський  державний  

університет імені   

 Т.  Г.Шевченка,  спеціальність  
прикладна  математика,  

кваліфікація  математик. 

Диплом ПВ №703420  
від 17.06.1987 р. 

 

спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

 
 

ВІППО, за категорією вчителів інформатики (свідоцтво про підвищення кваліфікації 

АС 02139699/03691-19 від 03.12.2019 р., 216 год. 

 
ВІППО, семінар-тренінг «Психологічне благополуччя всіх учасників інклюзивного 

навчання», сертифікат № 5352-20 від 17.12.2020 р.  – 8 год/0,27 кредиту ЄКТС 

 
НПУ ім. М. П. Драгоманова за програмою Управління навчальним закладом, 

категорія: методисти, свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС02125295/040391-

20 від 31.03.2020 р., 30 год. 
 

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 30.10.2020 р. – 16 год/0,53 кредиту 

ЄКТС 
 

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. – 8 год/0,27 кредиту ЄКТС 

 

НАПН України, ІПТО, веб-конференція «Методична система стандартизації 
професійної підготовки молодших спеціалістів у коледжах і технікумах» (сертифікат 

від 21.10.2019 р.) – 4 год/0,13 кредиту ЄКТС 

 
Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» 

VІІ Міжвузівський науково-практичний семінар «Комп’ютерні технології: сучасні 

реалії та перспективи» - 6 год / 0.2 кредиту ЄКТС (сертифікат від 23.02.2022 р.) 

Основи програмування Заяць Надія 

Андріївна 

викладач Східноєвропейський університет 

імені Лесі Українки 

Диплом № В20219715  
від 30.06.2020 р.   

спеціальність  прикладна  

математика, кваліфікація фахівець з  
математичного  моделювання  та  

прикладного  програмування.  

 
Університет ім.  Яна  

Длугоша 

Диплом №53432  від  21.03.2021р.,   
спеціальність  

інформатика  технічна  і  

телекомунікація, кваліфікація 
комп’ютерна графіка 

спеціаліст 

  

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» VІІ Міжвузівський 

науково-практичний семінар «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та 

перспективи» - 6 год / 0.2 кредиту ЄКТС (сертифікат від 23.02.2022 р.) 



Архітектура 

комп’ютера 

Вовк Петро 

Богданович 

викладач, 

голова 

ВЦК 
«Комп’юте

рна 

інженерія» 

Волинський державний університет 

ім. Лесі Українки, 1995, 

Диплом з відзнакою ЛС №001374 
Спеціальність «Фізика» 

Фізик. Викладач. 

 
Луцький інститут розвитку людини 

університету  «Україна», 2016 р. 

Диплом спеціаліста С17 №013410  
Спеціальність «Комп’ютерні системи 

та мережі» 

Інженер з комп’ютерних систем та 
мереж 

 

спеціаліст вищої категорії 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 
 

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Онлайн курс «Проектування та створення 

електронних підручників та посібників». (тривалість навчання – 30 год.). Сертифікат 
СС №38282994/1190-20 від 04.09.2020 р. 

 

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» Тривалість навчання - 

16 годин. Сертифікат СС 38282994/1205-21 від 29 березня 2021 р. 

EdPro.  Проходження  курсу  «Робота  з  mozaBook  та  mozaWeb».  Тривалість 

навчання  -  30  годин/ 1 кредит  ЄКТС). Сертифікат  №5320  від  20  травня  2021 р.   

Web технології Герасимчук 

Олег 

Олександрович 

викладач, 

директор 

ТФК 
Луцького 

НТУ 

Луцький індустріальний інститут,  

спеціальність сільськогосподарські 

машини, кваліфікація інженер-
механік 

Диплом ЛЖ №ВЕ000733 від 

27.06.1997 р. 
 

Луцький інститут розвитку людини, 

спеціальність комп’ютерна інженерія, 
спеціаліст з комп’ютерних систем 

Диплом №ВС 35331776 від 

21.07.2008 р. 

Кандидат технічних наук, доцент, 

спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист, «Відмінник 
освіти України» 27.09.2007 р. 

(наказ №1031-к від 27.09.2007) 

 
Диплом кандидата технічних 

наук за спеціальністю 05.05.11- 

машини і засоби механізації 
сільськогосподарського 

виробництва, Луцький 

державний технічний університет 
 

Диплом ДК №012885 від 

12.12.2001 р. 
Тема дисертації: «Вдосконалення 

барабанного очисника 

коренеплодів» 
 

Атестат доцента кафедри 

сучасних технологій в 
машинобудуванні  

№ ДЦ 009669 від 16.12.2004 р. 

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», підвищення  кваліфікації  за  категорією 

«Директори  коледжів,  технікумів»,  СП  № 35830447/1560-18  від  30.06.2018  р., 
29.01.2018-30.06.2018 р. – 210 год/7 кредитів ЄКТС; 

 

Training  Workshop  on  Open  Science  and Open  Peer  Review  Best  Practices,  22-26  
березня 2021 р., 30 год/1 кредит ЄКТС  

Сигнали та процеси в 
інформаційно-

комунікаційних 

системах 

Заяць Надія 
Андріївна 

викладач Східноєвропейський університет 
імені Лесі Українки 

Диплом № В20219715  

від 30.06.2020 р.   
спеціальність  прикладна  

математика, кваліфікація фахівець з  

математичного  моделювання  та  
прикладного  програмування.  

 

Університет ім.  Яна  
Длугоша 

Диплом №53432  від  21.03.2021р.,   

спеціальність  

спеціаліст 
  

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» VІІ Міжвузівський 
науково-практичний семінар «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та 

перспективи» - 6 год / 0.2 кредиту ЄКТС (сертифікат від 23.02.2022 р.) 



інформатика  технічна  і  

телекомунікація, кваліфікація 

комп’ютерна графіка 

Організація баз даних Заяць Надія 

Андріївна 

викладач Східноєвропейський університет 

імені Лесі Українки 

Диплом № В20219715  
від 30.06.2020 р.   

спеціальність  прикладна  

математика, кваліфікація фахівець з  
математичного  моделювання  та  

прикладного  програмування.  

 
Університет ім.  Яна  

Длугоша 

Диплом №53432  від  21.03.2021р.,   
спеціальність  

інформатика  технічна  і  

телекомунікація, кваліфікація 
комп’ютерна графіка 

спеціаліст 

  

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» VІІ Міжвузівський 

науково-практичний семінар «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та 

перспективи» - 6 год / 0.2 кредиту ЄКТС (сертифікат від 23.02.2022 р.) 

Технології розробки 

програмного 

забезпечення 

Заяць Надія 

Андріївна 

викладач Східноєвропейський університет 

імені Лесі Українки 

Диплом № В20219715  
від 30.06.2020 р.   

спеціальність  прикладна  

математика, кваліфікація фахівець з  
математичного  моделювання  та  

прикладного  програмування.  
 

Університет ім.  Яна  

Длугоша 
Диплом №53432  від  21.03.2021р.,   

спеціальність  

інформатика  технічна  і  
телекомунікація, кваліфікація 

комп’ютерна графіка 

спеціаліст 

  

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» VІІ Міжвузівський 

науково-практичний семінар «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та 

перспективи» - 6 год / 0.2 кредиту ЄКТС (сертифікат від 23.02.2022 р.) 

Технології та 

компоненти 
віртуальних систем 

Герасимчук 

Олег 
Олександрович 

викладач, 

директор 
ТФК 

Луцького 

НТУ 

Луцький індустріальний інститут,  

спеціальність сільськогосподарські 
машини, кваліфікація інженер-

механік 

Диплом ЛЖ №ВЕ000733 від 
27.06.1997 р. 

 

Луцький інститут розвитку людини, 
спеціальність комп’ютерна інженерія, 

спеціаліст з комп’ютерних систем 

Диплом №ВС 35331776 від 

21.07.2008 р. 

Кандидат технічних наук, доцент, 

спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист, «Відмінник 

освіти України» 27.09.2007 р. 

(наказ №1031-к від 27.09.2007) 
 

Диплом кандидата технічних 

наук за спеціальністю 05.05.11- 
машини і засоби механізації 

сільськогосподарського 

виробництва, Луцький 

державний технічний університет 

 

Диплом ДК №012885 від 
12.12.2001 р. 

Тема дисертації: «Вдосконалення 
барабанного очисника 

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», підвищення  кваліфікації  за  категорією 
«Директори  коледжів,  технікумів»,  СП  № 35830447/1560-18  від  30.06.2018  р., 

29.01.2018-30.06.2018 р. – 210 год/7 кредитів ЄКТС; 

 
Training  Workshop  on  Open  Science  and Open  Peer  Review  Best  Practices,  22-26  

березня 2021 р., 30 год/1 кредит ЄКТС  



коренеплодів» 

 

Атестат доцента кафедри 
сучасних технологій в 

машинобудуванні  

№ ДЦ 009669 від 16.12.2004 р. 

Операційні системи та 

системне програмне 

забезпечення 

Шеретюк 

Богдан 

Павлович 

викладач Український  інститут  інженерів  

водного  господарства,  

спеціальність  механізація  
гідромеліоративних  робіт,  

кваліфікація інженер-механік 

Диплом ЖВ №993297 від 23.06.1980 
р. 

  

Міжрегіональна  академія  
управління  персоналом,  

спеціальність комп’ютерні системи  

та  мережі,  кваліфікація  спеціаліст  
комп’ютерних систем та мереж 

Диплом ДСП №000723 від 11.07.2015 

р. 

спеціаліст 

 

Луцький національний технічний університет VІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» , 21-22 травня 

2021 р. - 15 год (0,5 кредитів ЄКТС) 
 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Цифрові технології в 

освітньому процесі закладів освіти», сертифікат № 488884943140 , 29-30 травня 2021 
р. – 15 год/ 0,5 кредиту ЄКТС 

 

PROMETHEUS, «Критичне мислення для освітян» , сертифікат від 06.12.2019 р. – 30 
год/1 кредит ЄКТС 

Адміністрування 
комп’ютерних систем 

та мереж 

Вовк Петро 
Богданович 

викладач, 
голова 

ВЦК 

«Комп’юте
рна 

інженерія» 

Волинський державний університет 
ім. Лесі Українки, 1995, 

Диплом з відзнакою ЛС №001374 

Спеціальність «Фізика» 
Фізик. Викладач. 

 
Луцький інститут розвитку людини 

університету  «Україна», 2016 р. 

Диплом спеціаліста С17 №013410  
Спеціальність «Комп’ютерні системи 

та мережі» 

Інженер з комп’ютерних систем та 
мереж 

 

спеціаліст вищої категорії 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. 
 

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Онлайн курс «Проектування та створення 
електронних підручників та посібників». (тривалість навчання – 30 год.). Сертифікат 

СС №38282994/1190-20 від 04.09.2020 р. 

 
НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти «Інноваційна 

педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» Тривалість навчання - 
16 годин. Сертифікат СС 38282994/1205-21 від 29 березня 2021 р. 

EdPro.  Проходження  курсу  «Робота  з  mozaBook  та  mozaWeb».  Тривалість 

навчання  -  30  годин/ 1 кредит  ЄКТС). Сертифікат  №5320  від  20  травня  2021 р.   

Вступ до спеціальності Соколюк 

Наталія 

Петрівна  

викладач Луцький національний технічний 

університет, спеціальність 

комп’ютерні системи та мережі, 
кваліфікація інженер з комп’ютерних 

систем 

 
Диплом №47242285 від 06.10.1992 р. 

спеціаліст  ІІ категорії  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 

 

«Наука  про  навчання:  Що  має знати кожен вчитель?». Виданий Prometeus  
20.05.2020р. 20 годин 

 

«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;  



 

«Онлайн-курс  з медіаграмотності»,  виданий  Verified  05.02.2021р.,  9 годин;  

 
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти «Програма підвищення 

кваліфікцаії вчителів інформатики». Свідоцтво про підвищення кваліфікаціх АС 

02139699/02453-22 від 30.03.2022 р., 60 год./2 кредити ЄКТС.    

Контролери та сенсори 

систем ІОТ 

Шеретюк 

Богдан 

Павлович 

викладач Український  інститут  інженерів  

водного  господарства,  

спеціальність  механізація  
гідромеліоративних  робіт,  

кваліфікація інженер-механік 

Диплом ЖВ №993297 від 23.06.1980 
р. 

  

Міжрегіональна  академія  
управління  персоналом,  

спеціальність комп’ютерні системи  

та  мережі,  кваліфікація  спеціаліст  
комп’ютерних систем та мереж 

Диплом ДСП №000723 від 11.07.2015 

р. 

спеціаліст 

 

Луцький національний технічний університет VІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» , 21-22 травня 

2021 р. - 15 год (0,5 кредитів ЄКТС) 
 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Цифрові технології в 

освітньому процесі закладів освіти», сертифікат № 488884943140 , 29-30 травня 2021 
р. – 15 год/ 0,5 кредиту ЄКТС 

 

PROMETHEUS, «Критичне мислення для освітян» , сертифікат від 06.12.2019 р. – 30 
год/1 кредит ЄКТС 

Мультимедійні 
технології 

Соколюк 
Наталія 

Петрівна  

викладач Луцький національний технічний 
університет, спеціальність 

комп’ютерні системи та мережі, 

кваліфікація інженер з комп’ютерних 
систем 

 
Диплом №47242285 від 06.10.1992 р. 

спеціаліст  ІІ категорії  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 
 

«Наука  про  навчання:  Що  має знати кожен вчитель?». Виданий Prometeus  
20.05.2020р. 20 годин 

 

«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;  

 
«Онлайн-курс  з медіаграмотності»,  виданий  Verified  05.02.2021р.,  9 годин;  

 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти «Програма підвищення 
кваліфікцаії вчителів інформатики». Свідоцтво про підвищення кваліфікаціх АС 

02139699/02453-22 від 30.03.2022 р., 60 год./2 кредити ЄКТС.    

Системи 

відеоспостереження 

Шеретюк 

Богдан 
Павлович 

викладач Український  інститут  інженерів  

водного  господарства,  
спеціальність  механізація  

гідромеліоративних  робіт,  

кваліфікація інженер-механік 

Диплом ЖВ №993297 від 23.06.1980 

р. 

  
Міжрегіональна  академія  

управління  персоналом,  
спеціальність комп’ютерні системи  

спеціаліст 

 

Луцький національний технічний університет VІІІ Міжнародна науково-практична 

конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» , 21-22 травня 
2021 р. - 15 год (0,5 кредитів ЄКТС) 

 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Цифрові технології в 

освітньому процесі закладів освіти», сертифікат № 488884943140 , 29-30 травня 2021 

р. – 15 год/ 0,5 кредиту ЄКТС 

 
PROMETHEUS, «Критичне мислення для освітян» , сертифікат від 06.12.2019 р. – 30 

год/1 кредит ЄКТС 



та  мережі,  кваліфікація  спеціаліст  

комп’ютерних систем та мереж 

Диплом ДСП №000723 від 11.07.2015 
р. 

Хмарні технології Герасимчук 

Олег 
Олександрович 

викладач, 

директор 
ТФК 

Луцького 

НТУ 

Луцький індустріальний інститут,  

спеціальність сільськогосподарські 
машини, кваліфікація інженер-

механік 

Диплом ЛЖ №ВЕ000733 від 
27.06.1997 р. 

 

Луцький інститут розвитку людини, 
спеціальність комп’ютерна інженерія, 

спеціаліст з комп’ютерних систем 

Диплом №ВС 35331776 від 
21.07.2008 р. 

Кандидат технічних наук, доцент, 

спеціаліст вищої категорії, 
викладач-методист, «Відмінник 

освіти України» 27.09.2007 р. 

(наказ №1031-к від 27.09.2007) 
 

Диплом кандидата технічних 

наук за спеціальністю 05.05.11- 
машини і засоби механізації 

сільськогосподарського 

виробництва, Луцький 
державний технічний університет 

 

Диплом ДК №012885 від 
12.12.2001 р. 

Тема дисертації: «Вдосконалення 

барабанного очисника 
коренеплодів» 

 

Атестат доцента кафедри 
сучасних технологій в 

машинобудуванні  

№ ДЦ 009669 від 16.12.2004 р. 

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», підвищення  кваліфікації  за  категорією 
«Директори  коледжів,  технікумів»,  СП  № 35830447/1560-18  від  30.06.2018  р., 

29.01.2018-30.06.2018 р. – 210 год/7 кредитів ЄКТС; 

 
Training  Workshop  on  Open  Science  and Open  Peer  Review  Best  Practices,  22-26  

березня 2021 р., 30 год/1 кредит ЄКТС  

Компютерні мережі Вовк Петро 

Богданович 

викладач, 

голова 

ВЦК 
«Комп’юте

рна 

інженерія» 

Волинський державний університет 

ім. Лесі Українки, 1995, 

Диплом з відзнакою ЛС №001374 
Спеціальність «Фізика» 

Фізик. Викладач. 

 
Луцький інститут розвитку людини 

університету  «Україна», 2016 р. 

Диплом спеціаліста С17 №013410  
Спеціальність «Комп’ютерні системи 

та мережі» 

Інженер з комп’ютерних систем та 
мереж 

 

спеціаліст вищої категорії 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 від12.12.2020 
 

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Онлайн курс «Проектування та створення 

електронних підручників та посібників». (тривалість навчання – 30 год.). Сертифікат 
СС №38282994/1190-20 від 04.09.2020 р. 

 

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» Тривалість навчання - 

16 годин. Сертифікат СС 38282994/1205-21 від 29 березня 2021 р. 

EdPro.  Проходження  курсу  «Робота  з  mozaBook  та  mozaWeb».  Тривалість 

навчання  -  30  годин/ 1 кредит  ЄКТС). Сертифікат  №5320  від  20  травня  2021 р.   

Комп’ютерна 
схемотехніка та 

електроніка 

Вовк Петро 
Богданович 

викладач, 
голова 

ВЦК 

«Комп’юте

рна 

інженерія» 

Волинський державний університет 
ім. Лесі Українки, 1995, 

Диплом з відзнакою ЛС №001374 

Спеціальність «Фізика» 

Фізик. Викладач. 

 

Луцький інститут розвитку людини 
університету  «Україна», 2016 р. 

Диплом спеціаліста С17 №013410  

спеціаліст вищої категорії 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 від12.12.2020 

 

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Онлайн курс «Проектування та створення 

електронних підручників та посібників». (тривалість навчання – 30 год.). Сертифікат 

СС №38282994/1190-20 від 04.09.2020 р. 
 

НМЦ вищої та фахової перед вищої освіти. Навчання за програмою підвищення 



Спеціальність «Комп’ютерні системи 

та мережі» 

Інженер з комп’ютерних систем та 
мереж 

 

кваліфікації голів циклових комісій закладів фахової передвищої освіти «Інноваційна 

педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» Тривалість навчання - 

16 годин. Сертифікат СС 38282994/1205-21 від 29 березня 2021 р. 

EdPro.  Проходження  курсу  «Робота  з  mozaBook  та  mozaWeb».  Тривалість 

навчання  -  30  годин/ 1 кредит  ЄКТС). Сертифікат  №5320  від  20  травня  2021 р.   

Системи менеджменту 

якості 

Білик Ольга 

Сергіївна 

викладач Луцький національний технічний 

університет, 

«Менеджмент організацій»,  
магістр з 

менеджменту організацій. 

Диплом з відзнакою від  
30.06.2010 ВС 

№39103682 

кандидат економічних наук, 

спеціаліст вищої категорії, 

Луцький національний 
технічний університет, захист 

кандидатської, 2015р.  

спеціальність 08.00.05 «Розвиток 
продуктивних сил і 

регіональна економіка». 

Тема дисертації: 
«Еколого-економічні засади 

підвищення 

конкурентоспроможності 
регіону» 

ДК № 026673 

від 26.02.15. 

Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) №2/17 від 26. 06. 2017 р.  (СНУ 

ім. Лесі Українки кафедра екології та охорони навколишнього середовища).  

 
Міжнародне стажування (University of Finance, Business and Entreprenership «Modern 

Teaching Methods and Innovative Technologies in Higher Education: European 

Experience and Global Trend» (Sofia, Bulgaria). Сертифікат про міжнародне 
стажування  №BG/VUZV/897-2021 (01August – 31 October 2021, total 180 hours / 6 

credits ECTS). 

 
Міжнародне стажування (International Business School «The Best Academic Practice in  

Europe») (Budapest, Hungary). Сертифікат про міжнародне стажування №2021-020 

(01.12 2021 – 21.12 2021, during 90 hours / 3 credits ECTS). 
 

ЛНТУ, кафедра маркетингу 

 Свідоцтво про підвищення кваліфікації (стажування) № СП 05477296/000231-21 
(01.09 2021 – 01.12 2021, 120 годин / 4 кредити ЄКТС). 

Об’єктно-орієнтоване 

програмування 

Заяць Надія 

Андріївна 

викладач Східноєвропейський університет 

імені Лесі Українки 

Диплом № В20219715  
від 30.06.2020 р.   

спеціальність  прикладна  
математика, кваліфікація фахівець з  

математичного  моделювання  та  

прикладного  програмування.  
 

Університет ім.  Яна  

Длугоша 
Диплом №53432  від  21.03.2021р.,   

спеціальність  

інформатика  технічна  і  
телекомунікація, кваліфікація 

комп’ютерна графіка 

спеціаліст 

  

Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» VІІ Міжвузівський 

науково-практичний семінар «Комп’ютерні технології: сучасні реалії та 

перспективи» - 6 год / 0.2 кредиту ЄКТС (сертифікат від 23.02.2022 р.) 

Захист інформації Соколюк 

Наталія 
Петрівна  

викладач Луцький національний технічний 

університет, спеціальність 
комп’ютерні системи та мережі, 

кваліфікація інженер з комп’ютерних 

систем 
 

Диплом №47242285 від 06.10.1992 р. 

спеціаліст  ІІ категорії  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 

 
«Наука  про  навчання:  Що  має знати кожен вчитель?». Виданий Prometeus  

20.05.2020р. 20 годин 

 

«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;  

 

«Онлайн-курс  з медіаграмотності»,  виданий  Verified  05.02.2021р.,  9 годин;  
 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти «Програма підвищення 

кваліфікцаії вчителів інформатики». Свідоцтво про підвищення кваліфікаціх АС 
02139699/02453-22 від 30.03.2022 р., 60 год./2 кредити ЄКТС.    

Економіка галузі Давидюк 

Оксана 
Степанівна 

викладач Луцький національний технічний 

університет, 2008 р., спеціальність 
«Економіка підприємства» магістр з 

економіки підприємства, 

Диплом з відзнакою від 27.06.2008 р. 
 ВС № 35214436 

спеціаліст вищої категорії, 

 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Свідоцтво СПП 

02125295 № 000120 «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти» 
12.06.17-22.12.17 р. Випускна робота на тему: «Використання інтерактивних 

технологій в організації навчальної діяльності». - 100 год/3.3 кредитів ЄКТС 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасна наука та освіта 
Волині», сертифікат № 200037 від 20.11.2020 р. – 6 год (0,2 кредити ЄКТС) 

 

PROMETHEUS, «Критичне мислення для освітян» , сертифікат від 09.01.2020 р. – 30 
год/1 кредит ЄКТС 

 

Бізнес-тренінг «Від ідеї до реалізації», сертифікат Т-0043 від 30.09.2019 р. – 4 
год/0,13 кредиту ЄКТС 

 

PROMETHEUS, «Економіка для всіх» , сертифікат від 27.01.2020 р., 30 год/1 кредит 
ЄКТС 

Навчальна практика Соколюк 

Наталія 

Петрівна  

викладач Луцький національний технічний 

університет, спеціальність 

комп’ютерні системи та мережі, 
кваліфікація інженер з комп’ютерних 

систем 
 

Диплом №47242285 від 06.10.1992 р. 

спеціаліст  ІІ категорії  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 

 
«Наука  про  навчання:  Що  має знати кожен вчитель?». Виданий Prometeus  

20.05.2020р. 20 годин 

 
«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;  
 

«Онлайн-курс  з медіаграмотності»,  виданий  Verified  05.02.2021р.,  9 годин;  

 
Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти «Програма підвищення 

кваліфікцаії вчителів інформатики». Свідоцтво про підвищення кваліфікаціх АС 

02139699/02453-22 від 30.03.2022 р., 60 год./2 кредити ЄКТС.    

Загальна дисципліна за 
вибором студента 

(підприємництво та 

бізнес-культура, 

лідерство, фінансова 

грамотність) 

Давидюк 
Оксана 

Степанівна 

викладач Луцький національний технічний 
університет, 2008 р., спеціальність 

«Економіка підприємства» магістр з 

економіки підприємства, 

Диплом з відзнакою від 27.06.2008 р. 

 ВС № 35214436 

спеціаліст вищої категорії, 
 

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Свідоцтво СПП 
02125295 № 000120 «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти» 

12.06.17-22.12.17 р. Випускна робота на тему: «Використання інтерактивних 

технологій в організації навчальної діяльності». - 100 год/3.3 кредитів ЄКТС 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Сучасна наука та освіта 

Волині», сертифікат № 200037 від 20.11.2020 р. – 6 год (0,2 кредити ЄКТС) 

 
PROMETHEUS, «Критичне мислення для освітян» , сертифікат від 09.01.2020 р. – 30 

год/1 кредит ЄКТС 
 



Бізнес-тренінг «Від ідеї до реалізації», сертифікат Т-0043 від 30.09.2019 р. – 4 

год/0,13 кредиту ЄКТС 

 
PROMETHEUS, «Економіка для всіх» , сертифікат від 27.01.2020 р., 30 год/1 кредит 

ЄКТС 

Фахова дисципліна за 
вибором студента 

(безпроводові 

технології, об’єктно 
орієнтоване 

програмування мовою 

UMLЮ, 
програмування 

мікроконтролерів) 
 

Шеретюк 
Богдан 

Павлович 

викладач Український  інститут  інженерів  
водного  господарства,  

спеціальність  механізація  

гідромеліоративних  робіт,  
кваліфікація інженер-механік 

Диплом ЖВ №993297 від 23.06.1980 

р. 
  

Міжрегіональна  академія  

управління  персоналом,  
спеціальність комп’ютерні системи  

та  мережі,  кваліфікація  спеціаліст  

комп’ютерних систем та мереж 
Диплом ДСП №000723 від 11.07.2015 

р. 

спеціаліст 
 

Луцький національний технічний університет VІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і виробництві» , 21-22 травня 

2021 р. - 15 год (0,5 кредитів ЄКТС) 

 
Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Цифрові технології в 

освітньому процесі закладів освіти», сертифікат № 488884943140 , 29-30 травня 2021 

р. – 15 год/ 0,5 кредиту ЄКТС 
 

PROMETHEUS, «Критичне мислення для освітян» , сертифікат від 06.12.2019 р. – 30 

год/1 кредит ЄКТС 

Фахова дисципліна за 

вибором студента 
(периферійні пристрої, 

програмування на 

Python, основи 
шифрування та 

криптографії) 

Соколюк 

Наталія 
Петрівна  

викладач Луцький національний технічний 

університет, спеціальність 
комп’ютерні системи та мережі, 

кваліфікація інженер з комп’ютерних 

систем 
 

Диплом №47242285 від 06.10.1992 р. 

спеціаліст  ІІ категорії  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 

 
«Наука  про  навчання:  Що  має знати кожен вчитель?». Виданий Prometeus  

20.05.2020р. 20 годин 
 

«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;  

 

«Онлайн-курс  з медіаграмотності»,  виданий  Verified  05.02.2021р.,  9 годин;  
 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти «Програма підвищення 

кваліфікцаії вчителів інформатики». Свідоцтво про підвищення кваліфікаціх АС 
02139699/02453-22 від 30.03.2022 р., 60 год./2 кредити ЄКТС.    

Особи, які працюють за сумісництвом (місце основної роботи, посада) 

Інженерна та 

комп’ютерна графіка  

Клак Юрій 

Васильович 

викладач, 

старший 
викладач 

кафедри 

«Архітекту

ри та 

дизайну 

ЛНТУ» 
 

Луцький індустріальний інститут, 

спеціальність «Технологія 
машинобудування, металорізальні 

верстати та інструменти», інженер-

механік 

Диплом ЦВ № 684401 від 27.06.1992 

р. 

 
Аспірантура, Луцький індустріальний 

інститут 

05.01.01 - спеціальність «Прикладна 

спеціаліст вищої категорії, 

викладач-методист 

ВНЗ Укоопспілки, Полтавський університет економіки і торгівлі підвищення 

кваліфікації з курсу «Сучасні інтерактивні методи навчання» - 108 год ( свідоцтво № 
01597997/00006-17 від 23.02.2017 р.) 

 

Луцький інститут розвитку людини Університету Україна підвищення кваліфікації 

(стажування) (свідоцтво № 12/17 від  30.12.2017 р.) 

 

Луцький інститут розвитку людини Університету Україна підвищення кваліфікації 
(стажування) 150 год/5 кредитів ЄКТС (свідоцтво № 51/22 від  29.03.2022 р.) 

 

 



геометрія та інженерна графіка» 

(посвідчення про завершення 

навчання № 17 від 18.11.1995 р.) 

 

Основи стандартизації 

та метрології 

Толстушко 

Микола 

Миколайович 

викладач, 

доцен 

кафедри 
галузевого 

машинобу

дування 
ЛНТУ 

Луцький державний технічний 

університет, спеціальність “Машини і 

обладнання сільськогосподарського 
виробництва”, кваліфікація інженера-

механік 

Диплом №ВС 11720082 від 
26.06.1999 р. 

 

 

Кандидат технічних наук, доцент 

спеціаліст вищої категорії. 

Диплом кандидата наук за 
спеціальністю 05.05.11- машини і 

засоби механізації 

сільськогосподарського 
виробництва, Львівський 

державний аграрний університет 

Диплом ДК 032170 від 15.12.2005 
р. 

Тема дисертації: 

««Обгрунтування параметрів і 
режиму роботи підрівнювача-

розстилача стрічки стебел льону» 

Диплом доцента кафедри теорії 
механізмів машин і деталей 

машин. Атестат доцента 12ДЦ 

№016756 від 19.04.2007 р. 

Люблінський технологічний університет, 08.02.2019-08.05.2019  сертифікат про 

проходження тренінгу №7-2019-LNTY  на  тему:  «Проблеми машинобудування», 

220 год;  
 

Волинське  обласне управління 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. 

 
Загальна дисципліна за 

вибором студента 

(основи психології, 
конфліктологія) 

Дмитріюк 
Наталія 

Степанівна 

викладач, 
доцент 

кафедри пе

дагогічної 
та вікової 

психології 

Волинсько
го 

національн

ого 
університе

ту імен 

Лесі 

Українки 

Волинський державний університет 
імені Лесі Українки,  

спеціальність російська мова і 

література та психологія, 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. 

Спеціаліст, 
кандидат психологічних наук зі 

спеціальності 19.00.07 

«Педагогічна та вікова 
психологія» 

Диплом ДК №027428 від 
09.02.2005 р., Прикарпатський 

національний університет імені 

Василя Стефаника 
Тема дисертації:  

«Розуміння вихователем 

психічних станів дітей як чинник 
особистісного підходу до них» 

Доцент кафедри педагогічної та 

вікової психології 
Диплом 12ДЦ №035512 від 

04.07.2013 р. 

 

Рівненський державний гуманітарний університет, кафедра педагогічної та вікової 
психології, наукове стажування 120 год. 4 кредити (сертифікат  №25736989 000320-

18 

від 12 грудня 2018 року) 

 

https://wiki.vnu.edu.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://wiki.vnu.edu.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://wiki.vnu.edu.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1
https://wiki.vnu.edu.ua/index.php?title=%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D1%96%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97&action=edit&redlink=1


ВІДОМОСТІ  

про педагогічних працівників, які працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місце роботи, мають 

освітню та/або професійну кваліфікацію, яка відповідає спеціальності  

126 Інформаційні системи та технології 

на рівні фахової передвищої освіти 

 
Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

Найменування 

посади 

Освітня кваліфікація (найменування 

закладу, який закінчив, рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація згідно з документом про  

вищу освіту) 

Освітня кваліфікація 

(категорія, педагогічне 

звання, в разі 

наявності науковий 

ступінь / вчене звання) 

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

педагогічної 

роботи 

Професійна 

кваліфікація 

(відомості 

про 

практичний 

досвід 

професійної 

та/або 

управлінської 

роботи із 

зазначенням 

посади) 

Відомості про підвищення кваліфікації викладача (найменування 

закладу, вид документа, тема, дата видачі, кількість навчальних кредитів 

(годин) підвищення кваліфікації) 

Вовк Петро 

Богданович 

викладач, 

голова ВЦК 

«Комп’ютерна 
інженерія» 

Волинський державний університет 

ім. Лесі Українки, 1995, 

Диплом з відзнакою ЛС №001374 
Спеціальність «Фізика» 

Фізик. Викладач. 

 
Луцький інститут розвитку людини 

університету  «Україна», 2016 р. 

Диплом спеціаліста С17 №013410  
Спеціальність «Комп’ютерні системи та 

мережі» 

Інженер з комп’ютерних систем та 

мереж 

спеціаліст вищої 

категорії 

21 рік 7 

місяців 

- 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. 

 

НМЦ вищої та фахової передвищої освіти. Онлайн курс «Проектування та 
створення електронних підручників та посібників». (тривалість навчання – 30 

год.). Сертифікат СС №38282994/1190-20 від 04.09.2020 р. 

 
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» Тривалість навчання - 16 годин. Сертифікат СС 38282994/1205-21 від 

29 березня 2021 р. 

 
EdPro.  Проходження  курсу  «Робота  з  mozaBook  та  mozaWeb».  Тривалість 

навчання  -  30  годин/ 1 кредит  ЄКТС). Сертифікат  №5320  від  20  травня  

2021 р.   

Герасимчук 

Олег 
Олександрович 

викладач, 

директор ТФК 
Луцького НТУ 

Луцький індустріальний інститут,  

спеціальність сільськогосподарські 
машини, кваліфікація інженер-механік 

Диплом ЛЖ №ВЕ000733 від 27.06.1997 

р. 
 

Луцький інститут розвитку людини, 

спеціальність комп’ютерна інженерія, 
спеціаліст з комп’ютерних систем 

Диплом №ВС 35331776 від 21.07.2008 р. 

Кандидат технічних 

наук, доцент, спеціаліст 
вищої категорії, 

викладач-методист, 

«Відмінник освіти 
України» 27.09.2007 р. 

(наказ №1031-к від 

27.09.2007) 
 

Диплом кандидата 

20 років 7 

місяців 

- 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», підвищення  кваліфікації  за  
категорією «Директори  коледжів,  технікумів»,  СП  № 35830447/1560-18  від  

30.06.2018  р., 29.01.2018-30.06.2018 р. – 210 год/7 кредитів ЄКТС; 

 
Training  Workshop  on  Open  Science  and Open  Peer  Review  Best  Practices,  

22-26  березня 2021 р., 30 год/1 кредит ЄКТС  



технічних наук за 

спеціальністю 05.05.11- 

машини і засоби 
механізації 

сільськогосподарського 

виробництва, Луцький 
державний технічний 

університет 

Диплом ДК №012885 від 
12.12.2001 р. 

Тема дисертації: 

«Вдосконалення 
барабанного очисника 

коренеплодів» 

 
Атестат доцента 

кафедри сучасних 

технологій в 
машинобудуванні  

№ ДЦ 009669 від 

16.12.2004 р. 

Соколюк 

Наталія 

Петрівна 

викладач Луцький національний технічний 

університет, спеціальність комп’ютерні 

системи та мережі, кваліфікація інженер 
з комп’ютерних систем 

 

Диплом №47242285 від 06.10 

спеціаліст ІІ категорії 4 роки 8 

місяців 

- Луцький національний технічний університет VІІІ Міжнародна науково-

практична конференція «Інформаційні технології в освіті, науці і 

виробництві» , 21-22 травня 2021 р. - 15 год (0,5 кредитів ЄКТС) 
 

Всеукраїнська науково-практична онлайн-конференція «Цифрові технології в 

освітньому процесі закладів освіти», сертифікат № 488884943140 , 29-30 
травня 2021 р. – 15 год/ 0,5 кредиту ЄКТС 

 

PROMETHEUS, «Критичне мислення для освітян» , сертифікат від 06.12.2019 
р. – 30 год/1 кредит ЄКТС 

Шеретюк 

Богдан 
Павлович 

викладач Український  інститут  інженерів  

водного  господарства,  
спеціальність  механізація  

гідромеліоративних  робіт,  

кваліфікація інженер-механік 
Диплом ЖВ №993297 від 23.06.1980 р. 

  

Міжрегіональна  академія  
управління  персоналом,  

спеціальність комп’ютерні системи  

та  мережі,  кваліфікація  спеціаліст  
комп’ютерних систем та мереж 

Диплом ДСП №000723 від 11.07.2015 р. 

спеціаліст 15 років 9 

місяців 

11 років 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 

 
«Наука  про  навчання:  Що  має знати кожен вчитель?». Виданий Prometeus  

20.05.2020р. 20 годин 

 
«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;  

 

«Онлайн-курс  з медіаграмотності»,  виданий  Verified  05.02.2021р.,  9 годин;  
 

Волинський інститут післядипломної педагогічної освіти «Програма 

підвищення кваліфікцаії вчителів інформатики». Свідоцтво про підвищення 
кваліфікаціх АС 02139699/02453-22 від 30.03.2022 р., 60 год./2 кредити ЄКТС.    



Заяць Надія 

Андріївна 

викладач Східноєвропейський університет імені 

Лесі Українки 

Диплом № В20219715  
від 30.06.2020 р.   

спеціальність  прикладна  

математика, кваліфікація фахівець з  
математичного  моделювання  та  

прикладного  програмування.  

 
Університет ім.  Яна  

Длугоша 

Диплом №53432  від  21.03.2021р.,   
спеціальність  

інформатика  технічна  і  

телекомунікація, кваліфікація 
комп’ютерна графіка 

спеціаліст 1 рік 4 

місяці 

- Луцький інститут розвитку людини Університету «Україна» VІІ 

Міжвузівський науково-практичний семінар «Комп’ютерні технології: сучасні 

реалії та перспективи» - 6 год / 0.2 кредиту ЄКТС (сертифікат від 23.02.2022 
р.) 

 

 


