
 

 

ВІДОМОСТІ 

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

та/або професійну кваліфікацію, яка відповідає спеціальності 122 Комп’ютерні науки на рівні фахової передвищої освіти  

 

Прізвище, ім’я та 

по батькові 

педагогічного 

працівника 

Найменування посади 

(для осіб, що працюють 

за сумісництвом, - місце 

основної роботи, 

найменування посади) 

Освітня кваліфікація 

(найменування закладу, який 

закінчив педагогічний 

працівник (рік закінчення, 

спеціальність, кваліфікація 

згідно з документом про 

вищу освіту)* 

Освітня кваліфікація (категорія, 

педагогічне звання 
(в разі наявності науковий 

ступінь, шифр і найменування 

наукової спеціальності, тема 

дисертації (серія, номер, дата, 

ким виданий диплом), вчене 

звання, за якою кафедрою 

(спеціальністю) присвоєно 

(серія, номер, дата, ким виданий 

атестат) 

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

педагогічної 

роботи 

Професійна 

кваліфікація 
(відомості про 

практичний досвід 

професійної та/або 

управлінської 

роботи із 

зазначенням 

посади та строку 

роботи на цій 

посаді) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації педагогічного 

працівника (найменування 

закладу, вид документа, тема, 

дата видачі, кількість навчальних  

кредитів (годин) 

Сачук Юрій 

Володимирович 

викладач циклової 

комісії природничо-

математичних 

дисциплін 

Волинський державний 

університет імені Лесі 

Українки, 2012, 

спеціальність: інформатика, 

кваліфікація: магістр 

інформатики, викладач; 
 

Національний університет 

«Львівська політехніка», 

2021, 

спеціальність: системи 

технічного захисту 

інформації, автоматизація її 

обробки; 

кваліфікація: магістр 

кібербезпеки 

Спеціаліст вищої категорії 

 

кандидат фізико-математичних 

наук, 01.02.04 – механіка 

деформівного твердого тіла 

(113 – прикладна математика), 
тема дисертації: «Плоскі 

контактні задачі та зношування 

пружної півплощини штампами 

канонічної форми» 

 (ДК № 045938 від 01.02.2018,  
Міністерство освіти і науки 

України)  

4 Завідувач кафедри 

кібербезпеки та 

математичного 

забезпечення 

інформаційних 

технологій 
Східноєвропейсько

го національно на 

університету імені 

Лесі Українки 

(червень 2020 – 

вересень 2020) 

 

Доцент кафедри 

комп’ютерних 

наук та 

кібербезпеки 

Волинського 
національного 

університету імені 

Лесі Українки 

(вересень 2021-

серпень 2022) 

1. Educators and scholars 

international foundation,  

сертифікат: №ESN10161/2022, 

тема: “Informal education of the 

students of higher education: 

experience of the countries of the 

European union and Ukraine”, 
10.10.2022, 45 год. 

2. Здобуття освітнього ступеня за 

спеціальністю 125 Кібербезпека 

НУ «Львівська Політехніка», 

01.09.2019 -30.06.2021. 

(Національний університет 
«Львівська політехніка», 2021). 

Лехіцький 

Тарас 

Володимирович 

викладач кафедри 
природничо-

математичної, 

світоглядної освіти та 

інформаційних 

Волинський державний 

університет імені Лесі 

Українки,  

1998, 

спеціальність: математика, 

Спеціаліст вищої категорії 

 

22 Викладач 

інформатики 

Луцького 

біотехнічного 

інституту 

1. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Наука про навчання: Що має 

знати кожен вчитель?», 

02.04.2020, 20 год.   

2. Prometheus, сертифікат, тема:  



технологій кваліфікація: математик, 

викладач математики 

 

Східноєвропейський 

національний університет ім. 
Лесі 

Українки, 2016, 

спеціальність: інформатика, 

кваліфікація: спеціаліст з 

інформатики, викладач 

 

Міжнародного 

науково-

технічного 

університету 

(жовтень 1999-
лютий 2005)  

«Впровадження інновацій в 

школах», 08.04.2020, 60 год. 

3. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Дизайн-мислення в школі», 

20.04.2020,  30 год. 
4. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Медіаграмотність для освітян», 

21.04.2020, 60 год. 

5. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти», 24.04.2020, 80 год. 

6. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Наука повсякденного 

мислення», 11.05.2020, 80 год. 

7. Перша digital компанія для 
банків та рітейлу «Accord Group», 

сертифікат № МІК 3-198, тема: 

«Шляхи удосконалення 

професійних компетентностей 

фахівців в умовах сьогодення», 

29.05.2020, 6 год. 

8. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Наукова комунікація в цифрову 

епоху», 11.06.2020, 3 кредити (90 

год.). 

9. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Освітні інструменти критичного 
мислення», 04.10.2020,  2 кредити 

(60 год.). 

10. ГО «ІППО» Педрада, 

сертифікат №22509389193, тема:  

«Ефективна комунікація в 

освітньому просторі. Від теорії до 

практики». 16-17.04.2021, 15 год.  

11. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Академічна доброчесність: 

онлайн-курс для викладачів», 

21.09.2021, 2 кредити (60 год). 
12. Волинський національний 

університет ім.Лесі Українки, 

«Підвищення ефективності 

професійної діяльності в галузі 

освіти та викладання 

спеціалізованих дисциплін», 

свідоцтво № 123/21, 26.11.2021, 

60 год. 

13. IBR LPNT Інститут Науково-



дослідний Люблінського науково-

технологічного парку,  IESF 

«Міжнародна фундація науковців 

та освітян», сертифікат Es 

№96227/2022, тема:  
«Використання можливостей 

хмарних сервісів в онлайн 

навчанні для гуманітарних 

спеціальностей з використанням 

платформ Zoom та Moodle». 16-

23.05.2022,  45 год. 

14. ГО «Асоціація саперів 

України», сертифікат №9095, 

тема: «Навчання з попередження 

ризиків, пов’язаних з 

вибухонебезпечними 
предметами», 22.04.2022, 30 год.  

15. Prometheus, сертифікат, тема:  

«Шкільне життя онлайн», 

15.06.2022, 30 год. 

Поплавська 

Ганна 

Володимирівна 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

викладач циклової 

комісії природничо-

математичних 

дисциплін 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Львівський 

національний 

університет 

імені Івана Франка, 

2003, 

спеціальність: інформатика, 

кваліфікація: 

спеціаліст з інформатики, 

викладач інформатики 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Спеціаліст вищої категорії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

17 лаборант кабінету 

інформатики 

(січень 2005 – 

серпень 2007) 

 

1. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Протидія та попередження  

булінгу (цькуванню) в закладах 

освіти», 10.09.2020, 2,6 кредитів 

(80 год.). 

2. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Критичне мислення для 

освітян», 03.04.2020, 1 кредит (30 

год.). 

3. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Наука повсякденного 
мислення», 22.05.2020, 2,6 

кредитів (80 год.). 

4. Академія цифрового розвитку, 

сертифікат №БС-08157, тема: 

«Ефективні рішення Google for 

Education для хмарної взаємодії», 

24.11.2020, 0,5 кредити (15 год.). 

5.  EdEra, сертифікат, тема:  «Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання» для педагогів 

та керівників закладів ПТО», 

15.11.2020, 1 кредит (30 год.). 
6. OpenSchool, сертифікат №1-

422-20-1169, тема: 

«Медіаграмотність та 

інструменти перевірки 

інформації: текст, фото, відео», 




