
 

ВІДОМОСТІ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

122 Комп’ютерні науки на рівні фахової передвищої освіти 

 

Найменування 
навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я та 
по батькові педагогічного 

працівника 

Найменування посади 

(для осіб, що працюють 
за сумісництвом, - місце 

основної роботи, 

найменування 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, 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) 

Відомості про підвищення кваліфікації 
педагогічного працівника (найменування 

закладу, вид документа, тема, дата видачі, 

кількість навчальних  кредитів (годин) 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 

Основи командної 

роботи та 

менеджмент 

проектів 
 

Вступ до 

спеціальності та 

основи академічної 

доброчесності 

Ковальчук Ірина 

Леонідівна 

викладач циклової комісії 

суспільних та художньо-

мистецьких дисциплін 

Волинський державний 

університет імені Лесі 

Українки, 1995, 

спеціальність: історія, 

кваліфікація: спеціаліст, 

викладач соціальних 
дисциплін та історії 

спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач 

 

кандидат філософських 

наук, 09.00.04 – 
філософська 

антропологія, філософія 

культури, тема 

дисертації: 

«Самовдосконалення як 

чинник подолання 

відчуження: філософсько-

антропологічний аналіз», 

(ДК № 053279, 

08.07.2009,  

Міністерство освіти і 
науки України) 

 

доцент кафедри 

соціальної роботи та 

педагогіки, 

(12ДЦ №046326, 

25.02.2016, 

1. Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво АС 

 02139699/00049-19, тема: «Використання 

інноваційних технологій у практиці 

керівництва структурного підрозділу вищої 

школи», термін стажування з 21.10 по 
20.12.2019, 216 год. 

2. Львівський державний університет 

безпеки життєдіяльності, кафедра 

соціальної роботи, управління та суспільних 

наук, сертифікат Р/н 21010,  

тема: «Інформаційно-комунікаційна 

компетентність викладача закладу вищої 

освіти в умовах цифровізації освітнього 

процесу», термін стажування з 01.03 по  

30.04.2021, 17.05.2021, 2 кредити (60 год.). 

3. Тернопільський національний 
педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка, свідоцтво ПК № 2068, тема: 

«Якісна освітня програма – успішний 

випускник сучасного ЗВО», термін 

стажування з 05.04 по 19.04.2021, 1 кредит 

(30 год.). 

4. Вища школа філософії при Інституті 



Міністерство освіти і 

науки України) 

філософії імені Г. С. Сковороди НАН 

України, свідоцтво 12СПК 936965, тема: 

«Курси підвищення кваліфікації фахівців 

філософських дисциплін», 06.12.2021–

17.12.2021, 3 кредити (90 год.). 

Громадянська освіта 

(основи 
медіаграмотності, 

права людини, 

фінансова 

грамотність) 

 

Бортнюк Тетяна 

Юріївна 

доцент кафедри 

природничо-

математичної, 

світоглядної освіти та 
інформаційних 

технологій 

Волинський державний 

університет імені Лесі 

Українки, 2003, 

спеціальність: економіка та 
підприємництво, 

кваліфікація: бакалавр 

економіки та 

підприємництва 

 

Волинський державний 

університет імені Лесі 

Українки, 2004, 

спеціальність: фінанси, 

кваліфікація: магістр з 

фінансів 

спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач 

 
кандидат економічних 

наук, 08.00.03 – 

економіка та управління 

національним 

господарством, тема 

дисертації: «Інноваційно-

інвестиційні механізми 

підвищення 

енергоефективності 

національної економіки», 

(ДК № 030723, 
29.09.2015, Міністерство 

освіти і науки України); 

доцент кафедри освітніх, 

педагогічних технологій, 

(АД № 007061,15.04.2021, 

Атестаційна колегія 

Міністерства освіти і 

науки України). 

1. Східноєвропейський національний 

університет ім. Лесі Українки, свідоцтво 

№129/16, тема: «Формування екологічної 

компетентності студентів в контексті 
сталого розвитку суспільства» 22.08.2016, 

термін стажування з 24.02 по 22.08.2016. 

2. ВІППО, сертифікат,  тема: «Навчання за 

програмою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників для роботи в 

умовах Нової української школи», червень 

2019, 2 кредити (60 год.). 

3. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Соціологія та соціальні дослідження: що, 

як, навіщо», 17.07.2019, 16 год. 

4. Froebel.pl Sp.z o.o., Ostrodek 
Doskonalenia Nauczyieli im. F.Froebla; 

(Люблін, Польща), Zasv.nr 145/LU/2019, 

тема: «Kreowanie nowej rzeczywistości 

edukacyjnej», 5.10.2019, 16 годин. 

5. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie (WSEI). Poland, сертифікат Nr F 

120/25/2019, тема: “Innowacyjny aspekt  

edukacji”, 28/29.03.2019, 20 годин. 

6. Університет Марії Кюрі-Склодовської у 

Любліні (Республіка Польща), свідоцтво № 

0903/04, тема: «Формування 
соціокультурної, громадянської та 

екологічної компетентностей студентів 

європейських (міжнародних) закладів вищої 

освіти», 10.03.2020, 180 год. 

Безпека 

життєдіяльності, 

охорона праці, 

цивільний захист 

Курчаба Олександр 

Євгенович 

викладач циклової комісії 

суспільних та художньо-

мистецьких дисциплін 

Луцький державний 

педагогічний інститут 

імені Лесі Українки, 1991, 

спеціальність: початкове 

військове навчання і 

фізичне виховання, 

кваліфікація: 

викладач початкового 

військового навчання і 

фізичного виховання 

спеціаліст вищої 

категорії, старший 

викладач 

1. Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти, кафедрі теорії та 

методики викладання шкільних предметів, 

свідоцтво АС 02139699/00059–І–18, тема: 

«Військово-патріотичне виховання молоді», 

26.01.2018, 7,2 кредити (216 год.). 

2. Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти, наказ Управління 

освіти, науки та молоді Волинської ОДА 

№ 476, тема: «Освоєння навичок військової 

справи», 17.09.2018,  1 кредит (30 год.). 

3. Волинський інститут післядипломної 
педагогічної освіти, рішення Вченої ради 



ВІППО № 4, тема семінару «Організація 

практичних занять з предмету «Захист 

Вітчизни», 19.09.2019, 1,06 кредитів (32 

год.). 

4. Волинський інститут післядипломної 
педагогічної освіти, сертифікат, тема: 

«Розвиток фахової компетентності педагогів 

у контексті модернізації змісту освіти», 

18.06.2020, 0,3 кредити (8 год.). 

5. ТОВ «Академія цифрового розвитку», 

сертифікат № 13GW-097, тема: «Цифрові 

інструменти GOGLE для закладів вищої 

освіти», 04.10.2021–18.10.2021, 1 кредит (30 

год.). 

6. Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти, сертифікат № 02078-22, 
тема: «Розвиток професійних 

компетентностей» за програмою семінару-

тренінгу «Ігрові технології в освітньому 

процесі», 16.05.2022, 0,3 кредита (8 год.). 

Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Бляшевська Алла 

Василівна 

голова циклової комісії 

словесних дисциплін, 

викладач 

Луцький педагогічний  

інститут  імені Лесі 

Українки,  1980, 

спеціальність: вчитель 

англійської мови, 

кваліфікація: вчитель 

англійської мови середньої 

школи  

 

спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист, 

 

кандидат педагогічних 

наук, 13.00.01 - теорія  і  

історія педагогіки, тема 

дисертації: «Формування 

професійних  навичок 

оціночної діяльності у 

студентів ВНЗ» 
(КН № 010988,  

27.06.1996, Вища 

атестаційна комісія 

України) 

 

доцент кафедри 

іноземних мов 

гуманітарних дисциплін 

(ДЦ № 000453, 

20.06.2000) 

 

1. СНУ імені Лесі Українки, свідоцтво  № 

64/18, тема: «Упровадження в освітній 

процес сучасних інноваційних технологій»,  

01.06.2018, термін стажування з 14.05 по 

28.05.2018 р. 

2. Ukrainian Language Teacher Learning 

Platform, сертифікат, тема: «Англійська для 

вчителів початкової школи» 26.06.2018, 20 

годин. 

3. Froebel.pl Sp.z o.o., Ostrodek Doskonalenia 

Nauczyieli im. F.Froebla; (Люблін, Польща), 
Zasv.nr 141/LU/2019, тема: «Kreowanie 

nowej rzeczywistości edukacyjnej», 5.10.2019, 

16 годин. 

4. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w 

Lublinie (WSEI). Poland, сертифікат Nr Nr F 

120/25/2019, тема: “Innowacyjny aspekt  

edukacji”, 28/29.03.2019, 20 годин. 

5. Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти,  сертифікат 2882/20Ц 

СП№358360447/2884-20, тема: 

«Особистісне професійне зростання 

педагогічних працівників ЗФПО (коледжі, 
технікуми)», термін стажування з 12.05 по 

11.12.2020, 7 кредитів (210 год.). 

6. EdEra, сертифікат, тема: «Робота вчителів 

початкових класів з дітьми з особливими 

освітніми потребами», 24.10.2021, 30 год. 



7. Волинський національний університет 

імені Лесі Українки, свідоцтво №АС 120-15, 

тема: «Нетрадиційні методи викладання  

іноземних мов у початковій школі», термін 

стажування з  12.05 по 06.06.2022, 60 год. 

Історія: Україна і 

світ 

Єрко Галина Іванівна викладач циклової комісії 

суспільних та художньо-

мистецьких дисциплін 

Луцький державний 

педагогічний інститут 

імені Лесі Українки, 1988, 

спеціальність: історія, 
кваліфікація: вчитель 

історії та 

суспільствознавства 

середньої школи 

 

Луцький інститут розвитку 

людини вищого 

навчального закладу 

«Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна», 2011, 
спеціальність: 

документознавство та 

інформаційна діяльність, 

кваліфікація: магістр з 

документознавства, 

менеджер органів 

державної влади і 

управління 

спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист 

1. EdEra, сертифікат, 

тема: «Онлайн-курс для вчителів початкової 

школи», 05.06.2018 ,  2 кредити,  (60 год.). 

2. Волинський інститут післядипломної 
педагогічної освіти, сертифікат, тема: 

«Навчання за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників для 

роботи в умовах Нової української школи», 

червень 2019, 2 кредити (60 год.). 

3. ТзОВ «Едпро Дистрибюшн», сертифікат 

3661, тема: «Робота з mozaBook та 

mozaWeb», 18.02.2020, 

1 кредит (30 год.). 

4. Prometheus, сертифікат, тема: «Критичне 

мислення для освітян», 03.04.2020, 1 кредит 
(30 год.). 

5. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Медіаграмотність для освітян», 03.04.2020, 

2 кредити (60 год.). 

6.Державний університет «Житомирська 

політехніка», факультет інформаційно-

комп’ютерних технологій, сертифікат 

ПК 05407870/425-20, тема: «Інформаційні 

системи та хмарні технології в освітньому 

процесі» з курсу «Хмарні технології у 

дистанційному навчанні в умовах 
карантину», 13.04.2020, 0,5 кредиту,  (15 

год.). 

7. Державний університет «Житомирська 

політехніка», факультет інформаційно-

комп’ютерних технологій, сертифікат 

ПК 05407870/1038-20, тема: «Інформаційні 

системи та хмарні технології в освітньому 

процесі» з курсу «Хмарні сервіси відкритої 

науки для освітян», 27.05.2020,  0,5 кредиту 

(15 год.). 

8. ТОВ «Академія цифрового розвитку», 

сертифікат БС-05134, тема: «Ефективні 
рішення Google for Education для хмарної 

взаємодії», 24.11.2020, 0,5 кредиту (15 год.). 

9. Prometheus, сертифікат, тема: «Жінки та 

чоловіки: гендер для всіх», 15.04.2021, 2 

кредити (60 год.). 



10. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Медіаграмотність: практичні навички», 

15.04.2021, 1 кредит (30 год.). 

11. IBR LPNT, ГО «Міжнародна фундація 

науковців та освітян», сертифікат ES № 
6232/2021, тема: «Інноваційні методи 

дистанційного навчання з використанням 

Zoom та Moodle платформ», 07.06.2021, 1,5 

кредита (45 год.).  

12. Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти, сертифікат № 02082-22, 

тема: «Розвиток професійних 

компетентностей» за програмою семінару-

тренінгу «Ігрові технології в освітньому 

процесі», 16.05.2022, 0,3 кредита (8 год.). 

Українська мова (за 

професійним 

спрямування) 

Шуст Людмила 

Миколаївна 

викладач циклової комісії 

словесних дисциплін 

Волинський державний 

університет імені Лесі 

Українки, 2007, 

спеціальність: українська 

мова та література, 
кваліфікація: магістр 

української мови та 

літератури 

спеціаліст вищої 

категорії, викладач-

методист, 

 

кандидат філологічних 
наук, 

10.01.02 – українська 

мова, 

тема дисертації: 

«Ентомологічна лексика 

західнополіських 

говірок», 

(ДК № 000514 

10.11.2011, 

Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту 
України) 

1.Східноєвропейський національний 

університет імені Лесі Українки, 

стажування на кафедрі української мови,   

свідоцтво № 273/19,  тема: «Удосконалення 

культури мовлення студентів педагогічних 
коледжів», 18.10.2019, термін стажування з 

17.09. по 18.10.2019 

2.Заклад вищої освіти «Український 

католицький університет», сертифікат № 71, 

тема: «Освітня програма «Філологія»», 

20.02.2021, 8 год. 

3. Прометеус,  сертифікат, тема:  

«Осмислені й переосмислені»,  02.04.2020, 

0,5 кредитів (15 год). 

4. Прометеус, сертифікат, тема: «Критичне 

мислення для освітян», 03.04.2020, 1 кредит 
(30 год.). 

5. СНУ імені Лесі Українки, 

Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника,  сертифікат № 293, 

тема: «Актуальні проблеми педагогічної 

освіти: європейський і національний вимір», 

15.10.2020, 1 кредит (36 год.). 

6. Рівненський державний гуманітарний 

університет, сертифікат, тема: «Сучасні 

проблеми германського та романського 

мовознавства», 15.02.2021, 

7 год. 
7. ЛНТУ,  сертифікат, тема: «Актуальні 

проблеми іншомовної комунікації: 

лінгвістичні, методичні та соціально-

психологічні аспекти», 14.04.2021, 8 год. 

8. Тернопільський національний 



педагогічний університет імені Володимира 

Гнатюка, свідоцтво ПК №2065, тема: 

«Якісна освітня програма – успішний 

випускник сучасного ЗВО», 20.04.2021, 

термін стажування з 05.04. по 19.04.2021,1 
кредит (30 год.). 

9. Заклад вищої освіти «Український 

католицький університет», сертифікат 

№ 470/21, тема:  «Лінгвостилістика 

ХХІ століття: стан і перспективи», 

29.06.2021, 1,5 кредити (45 год). 

Теорія ймовірностей 

та математична 

статистика 

 

Методи обробки 

великих масивів 
даних 

Корнелюк Віктор 

Олександрович 

голова циклової комісії 

природничо-

математичних дисциплін 

Волинський державний 

університет імені Лесі 

Українки, 2001 

спеціальність: 

математика, 

кваліфікація: магістр 

математики 

спеціаліст вищої 

категорії,  

старший викладач 

1. ВІППО, сертифікат, тема: «Нова 

українська школа – нові підходи до 

навчання і викладання», 12.01.2018, 0,8 

кредиту (24 год). 

2. EdEra, сертифікат, тема: «Онлайн-курс 

для вчителів початкової школи», 02.09.2018, 

2 кредити (60 год). 

3. ВІППО, сертифікат, тема: «Навчання  за 

програмою підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників для роботи в 

умовах Нової української школи», червень 

2019 року, 2 кредити (60 год). 

4. ВІППО, сертифікат 31-20, тема: «Учитель 

року» як засіб творчої самореалізації 

педагога», 09.01.2020, 0,53 кредиту (16 год). 

5. Prometheus, сертифікат, тема: «Критичне 

мислення для освітян», 03.04.2020, 1 кредит 

(30 год.). 

6. ВІППО, сертифікат 3362-20, тема: 

«Творчий урок математики: який він 
сьогодні?», 18.09.2020, 0,53 кредиту (16 

год). 

7. ТОВ «Академія цифрового розвитку», 

сертифікат БС-01315, тема: «Ефективні 

рішення Google for Education для хмарної 

взаємодії», 24.11.2020, 0,5 кредиту (15 год). 

8. Київський університет імені Бориса 

Грінченка, сертифікат DN 20 - khIbql10CG, 

тема: «Дистанційне та змішане навчання 

дітей з особливими освітніми потребами»,  

08.02.2021, 0,33 кредиту (10 год). 

9. Волинський національний університет 
імені Лесі Українки, 

свідоцтво  № 72/21, тема: 

«Розвиток професійних компетентностей з 

математичних дисциплін та методик їх 

навчання», 21.05.2021, термін стажування з 



21.04. по 21.05.2021 р., 2,67 кредиту (80 

год). 

10. ВІППО, сертифікат 5928-21, тема: 

«Формування індивідуальної освітньої 

траєкторії учня в контексті STEM-освіти», 
29.09.2021, 0,2 кредиту (6 год) 

11. ВІППО, сертифікат, тема: «Сучасний 

урок математики у контексті 

компетентнісного підходу до навчання», 

29.10.2021, 0,2 кредиту (6 год.). 

12. Інститут педагогіки НАПН України, 

сертифікат МТ-1190, тема: «Методика 

навчання математики у 5-6 класах закладів 

загальної середньої освіти», 26.04.2022, 0,5 

кредиту (15 год.). 

13. ВІППО, сертифікат 01686-22, тема: 
«Творчий урок математики: який він 

сьогодні?», 28.04.2022, 0,27 кредиту (8 год.). 

14. ВІППО, сертифікат 01770-22, тема: «Як 

формувати в учнів вміння і навички 

дослідницької діяльності на уроках 

математики: пошуки і знахідки (з досвіду 

роботи) », 29.04.2022, 0,27 кредиту (8 год.). 

15. ВІППО, сертифікат 03570-22, тема: 

«Розвиток професійних компетентностей 

педагогів засобами квест-технології», 

26.09.2022, 0,2 кредиту (6 год.). 

Вища математика 

 

Дискретна 
математика 

 

 

 

 

Нарихнюк Наталія 

Юріївна 

 

викладач циклової комісії 

природничо-

математичних дисциплін  

Волинський державний 

університет,  

2003 р., 

спеціальність: математика, 
кваліфікація: 

математик, викладач 

 

спеціаліст 

вищої категорії 

 

1. EdEra,   сертифікат, тема: «Онлайн-курс 

для вчителів початкової школи», 05.06.2018, 

2 кредити (60 год). 

2. EdEra,  сертифікат, тема: «Математика: 
Арифметика, рiвняння та нерiвностi», 07.10 

2018, 1 кредит (30 год.). 

3. EdEra,   сертифікат, тема: «Математика. 

Просто», 14.07.2019, 20 год. 

4.Prometheus, сертифікат, тема: «Протидія 

та попередження булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти», 21.07.2020, 80 год. 

5.Prometheus, сертифікат,  тема: «Критичне 

мислення для освітян», 17.06.2020, 30 год. 

6. ВІППО,  сертифікат № 607-20, тема: 

«Творчий урок математики: який він 

сьогодні?», 09.02.2020, 0,53 кредиту (16 
год). 

7. ВІППО, сертифікат № 3983-20, тема: 

«Основи фінансової грамотності як 

компетенції вчителя НУШ», 27.10.2020, 

0,27 кредиту (8 год.). 



8. ВІППО, сертифікат № 5407-20, тема: 

«Ключові уміння ХХІ століття. Якісне 

учіння. Цифрова грамотність», 16.12.2020, 

0,4 кредиту (12 год.). 

9.Prometheus,  сертифікат, тема: 
«Медіаграмотність для освітян», 04.01.2021, 

60 год. 10. ВІППО,  сертифікат № 5529-21, 

тема: «Як формувати в учнів вміння і 

навики дослідницької діяльності на уроках 

математики: пошуки і знахідки», 25.06.2021, 

8 год. 

11. ВІППО,  сертифікат № 5568-21, тема: 

«Навчаємо математики відповідно до 

Концепції Нової української школи: 

методики і технології», 29.06.2021, 16 год. 

12.Prometheus,  сертифікат, тема: 
«Впровадження інновацій в школах», 

21.09.2021, 60 год. 

13. ВІППО,  сертифікат № 6905-21, тема: 

«Сучасний урок математики у контексті 

компетентнісного підходу до навчання», 

29.10.2021 0,2 кредиту (6 год.). 

14. ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти»,  сертифікат № 175,  тема: 

«Актуальні питання методики викладання 

загальноосвітніх дисциплін в умовах 

реформування ЗФПО», 02.11.2021, 0.3 

кредита (9 год.). 
15. EdEra, сертифікат, тема: «Робота 

вчителів початкових класів з дітьми із 

особливими освітніми потребами», 

30.01.2022, 1 кредит.  

16.Волинський національний університет 

імені Лесі Українки, свідоцтво № 54/22,  

тема: «Розвиток професійних 

компетентностей з математичних дисциплін 

та методик їх навчання», термін стажування 

з 01.02 по 01.03.2022, 20.01.2022, 60 год. 

17. Інститут обдарованої дитини НАПН 
України,  сертифікат, тема: «Проєктування 

розвитку та психолого-педагогічного 

супроводу обдарованої особистості: в 

умовах воєнного стану», 24.06.2022, 21 год. 

18.Prometheus, сертифікат,  «Перша 

домедична допомога в умовах війни», 

11.08.2022, 15 год. 

19. ВІППО,  сертифікат №03417-22, тема: 

«Використання інформаційно-



комунікативних та цифрових технологій в 

освітньому процесі», 31.08.2022, 8 год. 

Психологія 

міжособистісної 

взаємодії 

Ярощук  

Наталія Петрівна 

викладач циклової комісії 

шкільної, дошкільної 

педагогіки, психології та 

методик 

Луцьке педагогічне 

училище, 1996, 

спеціальність: викладання 

в початкових класах, 

кваліфікація: вчитель 

початкових класів, 

організатор роботи з 
учнівськими об’єднаннями 

 

Волинський державний 

університет імені Лесі 

Українки, 2001, 

спеціальність: психологія, 

кваліфікація: психолог, 

викладач психології 

спеціаліст вищої категорії 1. Всеосвіта, свідоцтво СН138665, тема: 

«Протидія шкільному насильству», 

15.01.2019, 2,4 кредитів (72 год.). 

2. Всеосвіта, свідоцтво DB842749, тема: 

«Організація ефективної діяльності 

практичного психолога в закладі освіти», 

11.06.2019, 1,2 кредитів (36 год). 
3. Всеосвіта, сертифікат QR166816, тема: 

«Психологічна служба в системі освіти 

України», 29.01.2020, 0,1 кредитів (4 год.). 

4. Всеосвіта, свідоцтво NH853306, тема: 

«Емоційна ефективність учителя: теорія і 

практика», 16.03.2020, 1,2 кредитів (36 год.). 

5. Всеосвіта, сертифікат JX437995, тема: 

«Методологічні основи організації 

психолого-педагогічного супроводу щодо 

освітнього процесу дитини із особливими 

освітніми потребами», 28.03.2020, 1 кредит 
(30 год.). 

6. Prometheus, сертифікат, тема: «Наука про 

навчання: Що має знати кожен вчитель?»,  

29.03.2020, 0,7 кредитів (20 год.). 

7. Prometheus, сертифікат, тема: «Освітні 

інструменти критичного мислення», 

10.04.2020, 2 кредити (60 год.). 

8. Волинський інститут післядипломної 

педагогічної освіти, свідоцтво АС 

02139699/04640-20, тема: «Розвиток 

професійних компетентностей», 22.06.2020, 
2 кредити (60 год.). 

9. Львівський Державний університет 

безпеки життєдіяльності, сертифікат № 

21007, тема: «Особливості науково-

педагогічної діяльності та інноваційні 

методи викладання», 10.03.2021, 1 кредит 

(30 год.). 

10. Всеосвіта, сертифікат YE309624, тема: 

«Траєкторія розвитку сучасного педагога», 

21.08.2020, 0,5 кредитів (15 год.). 

11. Науково-дослідницький інститут 

Люблінського науково-технічного парку (м. 
Люблін Республіка Польща) та ГО 

«Міжнародна фундація науковців та 

освітян», сертифікат ES №0405/2020, тема: 

«Хмарні сервіси для он-лайн-навчання на 

прикладі платформи Zoom», 17.08.2020, 1,5 



кредитів (45 год.). 

12. Prometheus, сертифікат, тема: «Протидія 

та попередження булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти», 09.09.2020, 2,6 кредити 

(80 год.). 
13. Всеосвіта, сертифікат НІ084572, тема: 

«Сучасні підходи до організації виховної 

роботи в закладах освіти», 03.12.2020, 0,27 

кредитів (8 год.). 

14. Волинський національний університет 

імені Лесі Українки,  сертифікат № 003, 

тема: «Реформування вищої освіти: 

європейські орієнтири та вітчизняні реалії», 

05.05.2021, 2 кредити (60 год.). 

15. Всеосвіта, сертифікат FW353578, тема: 

«Емоційний ресурс і психологічне здоров’я 
педагога: засоби збереження та відновлення. 

Підвищуємо психологічну компетентність», 

13.07.2021, 0,2 кредитів (6 год.). 

16. Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти, сертифікат СС 

38282994/2406-21, тема: «Рекомендації 

щодо роботи практичних психологів у 

закладах фахової передвищої освіти», 

15.06.2021, 0,3 кредитів (8 год.). 

17. EdEra, сертифікат, тема: «Школа для 

всіх. Онлайн курс про організацію 

інклюзивного освітнього середовища», 
16.09.2021, 1 кредит (30 год.). 

18. Волинський національний університет 

імені Лесі Українки, сертифікат СО №762-

н/с, тема:  «Інклюзивне навчання у 

початковій школі: організація, досвід, 

вектори успіху», 05.10.2021, 2 кредити (60 

год.). 

19 Київський інститут національно-

інтуїтивної психотерапії «Я», сертифікат № 

1075, тема: «Основи нейропсихології для 

психологів і психотерапевтів», 07.10.2021, 
0,5 кредитів (15 год.). 

20. Науково-методичний центр вищої та 

фахової передвищої освіти,  сертифікат СС 

38282994/4469-21, тема: «Робота 

практичного психолога ЗФПО в умовах 

дистанційної освіти: виклики сьогодення», 

25.11.2021, 8 год.  

21. Прометеус,  сертифікат, тема: 

«Академічна доброчесність»,  20.01.2022, 60 



год. 

22. Тренінговий центр Наталії Сабліної, 

Ізмаїльський державний гуманітарний 

університет,  сертифікат №270422133, тема: 

«Психологічна допомога в кризових 
ситуаціях. Психологічна допомога при 

втраті та горі. Робота з дітьми та 

дорослими»,  27.04.2022, 30 год. 

23. Всеосвіта,  сертифікат WY392979, тема: 

«Освіта проти насильства: методи 

профілактики та алгоритми реагування», 

18.01.2022, 8 год. 

24. Інститут модернізації змісту освіти,  

свідоцтво №22141758, тема: «Перша 

психологічна допомога під час та після 

війни», 06.09.2022, 1 кредит. 

Фізичне виховання Дишко 

Олеся Леонідівна 

викладач циклової комісії  

теорії і методики 

фізичного виховання 

Волинський національний 

університет імені Лесі 

Українки,  2010,  

спеціальність: географія, 
кваліфікація: географ, 

викладач 

 

Волинський  національний 

університет  імені Лесі 

Українки, 2021,  

спеціальність: середня 

освіта, 

кваліфікація: викладач 

фізичного виховання, 

вчитель фізичної культури 
 

кандидат педагогічних 

наук, 13.00.04 - теорія і 

методика професійної 

освіти, тема дисертації: 
«Формування готовності 

бакалаврів з туризму до 

професійної взаємодії зі 

споживачами 

туристичних послуг», 

(ДК № 035866, 

12.05.2016, Міністерство 

освіти і науки України)  

 

доцент кафедри туризму 

(АЦ № 000236, 
11.10.2017) 

1. Волинський національний університет 

імені Лесі Українки, свідоцтво №153/20, 

тема: «Здоров’язбережувальні технології у 

практиці вчителя фізичної культури», 
09.03.2021. 

2. Інститут Науково-дослідний 

Люблінського науково-технологічного 

парку, IESF Міжнародна фундація 

науковців та освітян, сертифікат ES № 

9258/2021, тема: «Використання 

можливостей хмарних сервісів онлайн 

навчанні на платформах GoogleMeet, 

GoogleClassroom», 20-27.12.2021, 45 год. 

3. Центр українсько-європейського 

наукового співробітництва,   сертифікат 
ADV-100543-CUESC, тема: «Управління 

якістю науково-дослідницької діяльності у 

закладах вищої та фахової передвищої 

освіти в умовах воєнних реалій», 

21.06.2022, 180 год. 

4.  Інститут Науково-дослідний 

Люблінського науково-технологічного 

парку, IESF Міжнародна фундація 

науковців та освітян, сертифікат ES № 

96359/2022, тема: «Академічна 

доброчесність при підготовці бакалаврів в 

країнах Європейського Союзу та Україні», 
20-27.06.2022, 45 год. 



Комп'ютерна 

графіка та 

мультимедійна 
продукція 

 

Операційні системи 

 

Комп’ютерні мережі 

 

Лехіцький 

Тарас Володимирович 

викладач кафедри 
природничо-

математичної, 

світоглядної освіти та 

інформаційних 
технологій 

Волинський державний 

університет імені Лесі 

Українки,  

1998, 

спеціальність: математика, 
кваліфікація: математик, 

викладач математики 

 

Східноєвропейський 

національний університет 

ім. Лесі 

Українки, 2016, 

спеціальність: 

інформатика, 

кваліфікація: спеціаліст з 

інформатики, викладач 
 

спеціаліст вищої категорії 

 

1. Prometheus, сертифікат, тема: «Наука про 

навчання: Що має знати кожен вчитель?», 

02.04.2020, 20 год.   

2. Prometheus, сертифікат, тема:  

«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. 

Алгоритмізація та 

програмування 

 

Об’єктно-

орієнтоване 
програмування 

 

Розробка та 

супровід освітнього 

програмного 

забезпечення 

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 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

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», 

22.04.2020, 2 год. 

7.  EdEra, сертифікат, тема: «Онлайн-курс 

для вчителів початкової школи», 21.02.2021, 

2 кредити (60 год.). 

8.Вінницький інститут ЗВО «Відкритий 

міжнародний університет розвитку людини 

Україна», сертифікат №  JT4ADI-CE000420, 

тема: «Інклюзія та дистанційне навчання», 
21.02.2021, 1 кредит (30 год.). 

9. Громадська організація Міжнародна 

фундація науковців та освітян, сertificate ES 

№6458, тема: “Innovative methods of remote 

learning with using zoom and moodle 

platforms”, 07.06.2021, 1,5 кредити (45 год.). 

 



Вступ до 

спеціальності та 

основи академічної 

доброчесності 

Адміністрування 

комп’ютерних 

мереж та систем 

ввіддаленої роботи 

Комп`ютерне 

моделювання та 

методи обчислень 

Захист інформації в 

комп’ютерних 

системах 

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)  

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). 

Технології 

тестування 

програмних 

продуктів 

Проєктування 

програмних систем 

 

 

Четверикова Тетяна 

Георгіївна 

викладач циклової комісії 

природничо-

математичних дисциплін 

Волинський державний 

університет ім. Лесі 

Українки, 1997, 

спеціальність: математика і 

фізика, кваліфікація: 

вчитель математики і 

фізики 

 
Волинський національний 

університет ім. Лесі 

Українки, 2009, 

спеціальність: прикладна 

математика/Інформатика, 

кваліфікація: спеціаліст з 

інформатики, викладач 

спеціаліст  

вищої категорії 

 

1. EdЕra, сертифікат, тема: «Онлайн-курс 

для вчителів початкової школи», 23.12.2018, 

2 кредити (60 год.) 

2. ВІППО, сертифікат, тема: «Навчання за 

програмою підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників для роботи в 

умовах Нової української школи», 

06.06.2019, 2 кредити (60 год.). 
3. EdEra, сертифікат, тема: 

«Протидія торгівлі людьми в Україні», 

13.01.2019, 0,5 кредитів (15 год.). 

4. На Урок, свідоцтво №К6-236532, тема: 

«Інтерактивні інструменти, технології та 

методи в освіті», 13.04.2019, 0, 33 кредити 

(10 год.). 

5. Академія інноваційногого розвитку 

освіти, сертифікат №С2020-0015, тема: 

«Розвиваємо креативність», 21.01.2020, 0,2 

кредити (6 год.). 
6. Prometheus, сертифікат, тема: 

«Медіаграмотність для освітян», 03.04.2020, 

2 кредити (60 год.) 

7. Рrometheus, сертифікат, тема: «Критичне 

мислення для освітян», 03.04.2020, 1 кредит 

(30 год.). 

8. Академія цифрового розвитку, сертифікат 

БС-05616, тема: «Ефективні рішення Google 

for Education для хмарної взаємодії», 

24.11.2020, 0,5 кредитів (15 год.). 

9. Луцький інститут розвитку людини 



Університету «Україна», кафедра 

інформаційної діяльності та туризму, 

свідоцтво №40/21, тема: «Підвищення 

ефективності професійної діяльності у 

викладанні дисциплін вільного вибору 
студента», термін стажування з 15.03 по 

27.03.2021, 1 кредит (30 год.). 

10. Рrometheus, сертифікат, тема: «Протидія 

та попередження булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти», 03.04.2020, 2,6 кредитів 

(80 год.) 

11. ЗВО «Одеська академія неперервної 

освіти Одеської обласної ради», сертифікат 

N0818, тема: «Нове покоління вчителів для 

української школи: виклики і досягнення», 

30.04.2021, 0,2 кредити (6 год.) 
12. Аustricz Foundation, Department of Polish-

Ukrainian Studies of Jagiellonian University in 

Krakow, Career Development Center of NGO 

Sobornist Luhansk Regional Institute of 

Postgraduate Pedagogical Education, 

сертифікат SZFL-000620, тема: «Цифрові 

інструменти групової комунікації як 

ефективний засіб формування професійних 

компетентностей майбутніх учителів 

початкової школи», термін стажування з 

11.09 по 17.10.2021, 6 кредитів (180 год.). 

13. EdEra, сертифікат,  «Школа для всіх. 
Онлайн курс про організацію інклюзивного 

освітнього середовища», 08.02.2022, 1 

кредит (30 год.). 



 

Хмарні технології та 

прикладне 

програмне 

забезпечення 

 
Методологія 

розробки сучасних 

веб-ресурсів та 

сервісів 

 

 

 

Радкевич Мар’яна 

Мирославівна 

викладач циклової комісії 

природничо-

математичних дисциплін 

Харківський національний 

педагогічний університет 

ім. Г.Сковороди, 2011, 

спеціальність: 

початкове навчання, 

кваліфікація: 

викладач педагогіки та 

методики початкового 
навчання 

 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

2013, 

спеціальність: 

інформатика, кваліфікація: 

викладач інформатики 

 

спеціаліст 

І категорії 

 

1. Луцький інститут розвитку людини 

Університету «Україна», свідоцтво №42/21 

24.02.2021, тема: «Підвищення 

ефективності професійної діяльності у 

викладанні дисциплін вільного вибору 

студента», термін стажування з 01.03. по 

31.03.2021. 

2. ВІППО,  сертифікат № 148, тема: 
«Медіаграмотність для вчителів»,  

31.05.2008, 8 год. 

3. Prometheus,  сертифікат, тема: «Як 

створити масовий відкритий онлайн-курс», 

09.11.2018, 1 кредит (30 год.). 

4. Prometheus,  сертифікат, 

«Медіаграмотність: практичні навички», 

25.12.2018, 1 кредит (30 год.). 

5. EdРro  Едюкейшнал,  сертифікат № 3061, 

тема: «Базова ІТ компетенція», 19.12.2019, 

0,5 кредита (16 год.). 
6. EdРro  Едюкейшнал,  сертифікат №3752, 

тема: «Робота з mozaBook та mozaWeb», 

18.02.2020, 1 кредит (30 год.). 

7. Prometheus,  сертифікат, тема: 

«Медіаграмотність для освітян», 03.04.2020, 

1 кредит (30 год.). 

8. Prometheus,  сертифікат, тема: «Протидія 

та попередження  булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти», 18.09.2020, 2,6 кредита (80 

год.). 

9. Едюкейшнал Ера,  сертифікат, тема: «Про 
дистанційний та змішаний формати 

навчання» для педагогів та керівників 

закладів ПТО», 27.09.2020, 1 кредит (30 

год.). 

10.Академія цифрового розвитку,  

сертифікат №БС-02524, тема: «Ефективні 

рішення Google for Education для хмарної 

взаємодії», 24.11.2020, 15 год. 

11. Державний університет «Житомирська 

політехніка»,   сертифікат ПК 05407870439-

20, тема: «Хмарні технології у 

дистанційному навчанні в умовах 
карантину», 13.04.2020, 15 год. 

12. Державний університет «Житомирська 

політехніка»,   сертифікат ПК 

05407870/1303-20, тема: «Хмарні сервіси 



відкритої науки для освітян», 27.05.20, 15 

год. 

13. Participade in international webinar  

сertificate ES №6234/2021, тема: «Innovative 

methods of remote learning with using zoom 
and moodle platforms», 07.06.2021, 1.5 credits 

(45 hours). 

14. Едюкейшнал Ера, сертифікат, тема: 

«Робота вчителів початкових класів з дітьми 

з особливими освітніми потребами», 

10.10.2021, 1 кредит (30 год.). 

15. Академія цифрового розвитку,  

сертифікат № 5GW-0128, тема:  «Цифрові 

інструменти Google для закладів вищої, 

фахової передвищої освіти», 19.10.2021, 1 

кредит (30 год.). 
16. EdEra,   сертифікат, тема: «Бери й роби. 

Змішане та дистанційне навчання»,  

30.01.2022, 20 год. 

17. Prometheus,   сертифікат, тема: 

«Академічна доброчесність: онлайн-курс 

для викладачів», 06.06.2022, 60 год. 



Інформаційні 

системи та 

технології 
 

Технології 

розподілених 

систем 

 

 

 

Клехо Олена 

Веніамінівна 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

викладач циклової комісії 

природничо-

математичних дисциплін 

Львівський 

національний 

університет 

ім. І.Франка, 

2001, 
спеціальність: географія, 

кваліфікація: географ-

викладач 

Волинський національний 

університет ім.  Лесі 

Українки,  2009, 

спеціальність: прикладна 

математика/ 

інформатика, 

кваліфікація: спеціаліст з 

інформатики, викладач 

спеціаліст 

вищої  категорії 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Стажування на кафедрі  

інформаційної діяльності та туризму 

Луцького інституту розвитку людини 

Університету «Україна», свідоцтво №41/21, 

тема: «Підвищення ефективності 
професійної діяльності у викладанні 

дисциплін вільного вибору студента», 

24.02.2021,термін стажування з 15.03. по 

27.03.2021, 1 кредит (30 год.). 

2. EdEra, сертифікат, тема: «Онлайн-

курс для вчителів початкової школи», 

23.12.2018, 2 кредити (60 год.). 

3. ВІППО, сертифікат, тема: 

«Навчання  за програмою підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників для 

роботи в умовах Нової української школи», 
червень 2019, 2 кредити (60 год.). 

4. EdEra, сертифікат, тема: 

«Запобігання торгівлі людьми», 11.11.2018, 

60 год. 

5. Академія інноваційного розвитку, 

сертифікат № С2020-0014, тема: 

«Розвиваємо креативність», 21.01.2020, 2 

кредити (60 год.). 

6. EdРro, сертифікат №4551, тема: 

«Робота з mozaBook та mozaWeb», 

30.06.2020, 1 кредит (30 год.). 

7. Академія цифрового розвитку, 
сертифікат № БС-05516, тема: «Ефективні 

рішення Google for Education для хмарної 

взаємодії»,  24.11.2020, 0,5 кредити (15год.). 

На урок,  свідоцтво К27-24914, тема: 

«Інтернет-ресурси у навчальному процесі», 

14.03.2020, 0,3 кредити (10 год.). 

Особи, які працюють за сумісництвом 

Комп’ютерна 
схемотехніка та 

архітектура 

обчислювальних 

систем 

 

 

 

Мартинюк  

Олександр 
Семенович 

 

професор кафедри 

експериментальної 
фізики, інформаційних 

 та освітніх технологій 

Волинського 

національного 

університету  

імені Лесі Українки 

Луцький державний 

педагогічний інститут 
імені 

Лесі Українки, 1991, 

спеціальність: фізика і 

математика 

кваліфікація: вчитель 

фізики 

і математики середньої 

школи 

доктор педагогічних наук, 

2015, 13.00.02 – теорія та 
методика навчання 

(фізика), тема дисертації 

«Теоретико-методичні 

засади виконання 

комп’ютерно-

орієнтованого фізичного 

експерименту в процесі 

навчання майбутніх 

учителів фізики» 

(ДД 

1. Національний педагогічний університет 

імені М.П.Драгоманова,   довідка №14, 
«STEM-технології в освіті», термін 

стажування з 08.11.2021 по 08.02.2022, 6 

кредитів (180 год.). 

2. Europa Universitat Viadrina (Франкфурт, 

Німеччина), тема: «Міжнародний науково-

педагогічний досвід дотримання 

академічної доброчесності в закладах 

освіти», термін стажування з 01.08 по 15.10 

2022, 6 кредитів (180 год.). 




