
ВІДОМІСТЬ 

про педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за спеціальністю 

208 Агроінженерія 

на рівні фахової передвищої освіти 

№ 

п/

п 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

педагогічного 

працівника 

Найменування посади Найменування закладу, який 

закінчив педагогічний 

працівник 

Категорія, 

педагогічне 

звання 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації 

педагогічного 

працівника 

Примітка 

1  

Історія України 

 

Домальчук Сергій 

Васильович 

 

Викладач 

Волинський державний 

університет ім. Л.Українки, 

2005 рік, спеціальність 

«Історія», кваліфікація 

історика, викладача історії 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Луцький національний 

технічний університет, 

свідоцтво СПВ 

№05477296/000143-19 

від 26.12.2019 р., EdEra 

сертифікат онлайн-курсів 

від 27.09.2020р. 

 

2 Українська мова (за 

професійним 

спілкуванням  

Пилипчук 

Раїса Іванівна 

 

Викладач 

Луцький державний 

педагогічний інститут ім. 

Л.Українки, 1978 рік, 

спеціальність «Українська мова 

і література», кваліфікація 

вчителя української мови і 

літератури 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Старший 

викладач 

Луцький національний 

технічний університет, 

свідоцтво СПВ 

№05477296/000142-19, 

від 26.12.2019 р., ТОВ 

«На Урок» свідоцтво 

онлайн-курсів №К23-

788995 від 20.02.2020р., 

ТОВ «На Урок» 

свідоцтво онлайн-курсів 

№К25-788995 від 

20.02.2020р., ТОВ «На 

Урок» свідоцтво онлайн-

курсів №В218-788995 від 

26.02.2020р.,   

 

Культурологія 

3  

Соціологія 

 

Мацерук Світлана 

Сергіївна 

 

Викладач 

Волинський державний 

університет ім. Л.Українки, 

1999 рік, спеціальність 

«Історія», кваліфікація 

історика, викладача історії 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво АС 

№02139699/02951-І-1,  

від 22.09.2017 р., КІПО 

 



сертифікат онлайн-курсів 

№4425076365254 від 

27.11.2021р., КІПО 

сертифікат онлайн-курсів 

№4425076365269 від 

27.11.2021р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 03.12.2021р., ГО 

«ІППО» сертифікат 

онлайн-курсів 

№4325777957294 від 

04.12.2021р. 

4 Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Смоляк Ганна 

Василівна 

 

 

Викладач 

Східноєвропейський 

національний університет ім. 

Л.Українки, 2013 рік, 

спеціальність «Мова і 

література (англійська)», 

кваліфікація магістра філології, 

викладача англійської мови та 

літератури і німецької мови 

Викладач І 

кваліфікаційної 

категорії 

Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво АС 

№02139699/03846-І-19, 

від 06.12.2019 р., ЛНТУ 

сертифікат від 

26.03.2020р.  

 

5 Іноземна мова (за 

професійним 

спрямуванням) 

Невірець Оксана 

Володимирівна 

 

Викладач 

Львівський національний 

університет ім. Івана Франка, 

2010 рік, спеціальність «Мова і 

література (англійська)», 

кваліфікація філолог, викладач 

англійської і німецької мов та 

літератур 

Викладач І 

кваліфікаційної 

категорії 

Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво АС 

№02139699/03842-І-19, 

від 06.12.2019 р., ТОВ 

«Всеосвіта» сертифікат 

онлайн-курсів 

№MG212437 від 

21.08.2020р., EdEra 

сертифікат онлайн-курсів 

від 08.11.2020р. 

 



6 Фізичне виховання Євстратьєв 

Володимир 

Федорович 

Голова циклової 

методичної комісії 

фізичного виховання та 

Захисту України 

викладач  

Луцький державний 

педагогічний інститут,           

1980 рік, спеціальність 

«Фізичне виховання», 

кваліфікація вчитель фізичного 

виховання 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Старший 

викладач 

ТОВ «Академія 

інноваційного розвитку 

освіти» сертифікат 

онлайн-курсів №С2020-

0280 від 02.03.2020р., 

Вінницький інститут 

ЗВО «Відкритий 

міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна», 

сертифікат 

дистанційного навчання 

№A9XQ28-CE002111, 

від 08.02.2021 р. 

 

7 Економічна теорія Мельник Роман 

Миколайович 

 

Викладач 

Волинський національний 

університет ім. Л.Українки, 

2008 рік, спеціальність 

«Політологія», кваліфікація 

магістра політології 

Викладач І 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий 

центр професійної 

освіти», свідоцтво 

12СПВ №000288-18, від 

27.06.2018 р., СНУ ім. 

Лесі Українки 

сертифікат №АС 010-22 

від 16.06.2020р., СНУ ім. 

Лесі Українки 

сертифікат №АС 028-05 

від 13.10.2020р., 

Регіональна рада 

молодих вчених 

сертифікат №200100 від 

20.11.2020р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 31.01.2021р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 19.02.2021р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

 

Політологія 



від 21.02.2021р., НМЦ 

сертифікат від 

14.04.2021р.,  

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 08.03.2022р.,  

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 09.03.2022р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 20.03.2022р. 

8 

 

Основи 

правознавства 

Коренчук Тамара 

Юхимівна 

Заступник директора з 

НВР 

викладач 

Луцький державний 

педагогічний інститут ім. Лесі 

Українки, 1977 рік, 

спеціальність «Історії», 

кваліфікація вчитель історії і 

суспільствознавства 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Старший 

викладач 

Луцький національний 

технічний університет, 

свідоцтво СПВ 

№05477296/000147-19, 

від 26.12.2019 р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 28.10.2020р.  

 

9 Загальна 

електротехніка з 

основами автоматики 

Баховська Марія 

Василівна 

 

Викладач 

Луцький державний 

педагогічний університет, 1983 

рік, спеціальність «Фізика і 

математика», кваліфікація 

вчителя фізики і математики 

Викладач вищої 

кваліфікації 

категорії 

Старший 

викладач 

ТОВ «Всеосвіта» 

сертифікат онлайн-курсів 

№NU183946 від 

13.02.2020р., ТОВ «На 

Урок» свідоцтво онлайн-

курсів №К39-883177 від 

29.10.2020р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 09.11.2020р., ГО «Рух 

Освіта» сертифікат 

онлайн-курсів 

№5611147637-223v від 

20.06.2021р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 24.10.2021р., ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» 

 

 Вища математика 



сертифікат онлайн-курсів 

від 28.10.2021р., ЛНТУ 

свідоцтво СП 

05477296/000248-21 від 

31.12.2021р., ТОВ «На 

Урок» свідоцтво онлайн-

курсів №В622-883177 від 

19.01.2022р.  

10 Основи екології Бущук Віра Яківна   

Викладач 

Волинський державний 

університет ім. Л.Українки, 

1994 рік, спеціальність 

«Географія і біологія», 

кваліфікація вчителя географії і 

біології 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Старший 

викладач 

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-

курсів, від 09.11.2019 р.; 

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-

курсів, від 20.11.2019 р.; 

ТОВ «Всеосвіта» 

сертифікат онлайн-курсів 

QG744721 від 

21.08.2020р., EdEra 

сертифікат онлайн-курсів 

від 05.10.2020р., 

Волинський 

національний 

університет ім. 

Л.Українки, сертифікат 

№ АС 059-06, від 

19.03.2021 р., ТОВ 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» 

сертифікат онлайн-курсів 

від 26.01.2022р. 

 

11 Безпека 

життєдіяльності 

Охорона праці 

Пігулко Наталія 

Захарівна 

 

Викладач 

Рівненський державний 

технічний університет, 1999 р., 

спеціальність «Технологія 

будівельних конструкцій, 

виробів і матеріалів», 

кваліфікація інженер-

будівельник-технолог 

Викладач І 

кваліфікаційної 

категорії 

Луцький національний 

технічний університет, 

сертифікат № 206, від 

11.03.2020 р.; ТОВ 

«Всеосвіта» сертифікат 

онлайн-курсів ND590884 

від 27.11.2020р., 

Вінницький інститут 

ЗВО «Відкритий 

 



міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна», 

сертифікат 

дистанційного навчання 

№2SMRP8-CE000276, 

від 22.02.2021 р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 01.12.2021р., EdEra 

сертифікат онлайн-курсів 

від 30.01.2022р. 

12 Економіка та 

організація аграрного 

виробництва 

Матюк Людмила 

Василівна 

Голова циклової 

методичної комісії 

економічних дисциплін 

викладач 

Львівський державний 

аграрний університет,               

2007 рік, спеціальність «Облік і 

аудит», кваліфікація спеціаліст 

з обліку і аудиту 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

ТОВ «На Урок» 

свідоцтво онлайн-курсів 

№В139-299451, від 

10.06.2019 р., ТОВ 

«Всеосвіта» свідоцтво 

онлайн-курсів OR248135, 

від 20.06.2019 р.,  ТОВ 

«На Урок», свідоцтво 

онлайн курсів №К9-

299451, від 26.06.2019 р., 

EdEra, сертифікат 

онлайн-курсів  від 

07.07.2019 р., EdEra 

сертифікат онлайн-курсів 

від 21.07.2019 р., ТОВ 

«На Урок» свідоцтво 

онлайн-курсів №К19-

299451 від 19.10.2019 р., 

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

від 30.10.2019 р., EdEra, 

сертифікат онлайн курсів 

від 10.11.2019 р., 

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

від 05.11.2019 р., ЛНТ, 

 



свідоцтво СПВ 

05477296/000144-19, від 

12.2019 р., ТОВ 

«Всеосвіта», сертифікат 

онлайн-курсів  VH 

675383 від 23.01.2020 р., 

ТОВ «Всеосвіта» 

сертифікат онлайн-курсів  

UW126494 від 29.01.2020 

р., PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 03.04.2020 р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 15.04.2020 р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 28.04.2020 р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 11.06.2020 р.,  

EdЕra сертифікат 

онлайн-курсів від 

10.05.2020 р.,  

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 11.06.2020 р.,  

ТОВ «На Урок» 

свідоцтво онлайн-курсів 

№ К35-299451 від 

19.08.2020 р.,  

ТОВ «Всеосвіта» 

сертифікат онлайн-курсів   

MW462070 від 

21.08.2020 р., 

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 09.09.2020 р.,  

EdEra, сертифікат 

онлайн-курсів від 

07.02.2021 р.,  

ТОВ «Всеосвіта» 

сертифікат онлайн-курсів 



AK 070593 від 08.02.2021 

р., PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 09.02.2021 р.,  

PROMETHEUS 

сертифікат онлайн-курсів 

від 11.02.2021 р.,  

EdEra сертифікат 

онлайн-курсів від 

14.02.2021 р.,  

ТОВ «Всеосвіта» 

сертифікат онлайн-курсів  

LJ341534 від 

10.03.2021р.,  

ТОВ «Всеосвіта» 

сертифікат онлайн-курсів 

КН913388 від 10.04.2021 

р., КІПО сертифікат 

онлайн-курсів 

№2322060571258 від 

26.10.2021 р., 

ГО «Платформа 

ОСВІТИ» сертифікат 

онлайн-курсів 

№8923594833263 від 

15.11.2021 р.,  

Основа,  сертифікат 

онлайн-курсів від 

20.12.2021 р. 

13 Комп’ютери та 

комп’ютерні 

технології  

Михалик Лариса 

Василівна 

Викладач Луцький національний 

технічний університет,                 

2010 рік, спеціальність 

«Професійне навчання. 

Комп’ютерні технології в 

управлінні та навчанні», 

кваліфікація спеціаліста з 

комп’ютерних технологій в 

управлінні та навчанні 

Спеціаліст ТОВ «Всеосвіта»   

сертифікат онлайн-курсів 

№PV297429, від 

22.12.2020 р.; ТОВ 

«Всеосвіта»   сертифікат 

онлайн-курсів 

№SV556816 від 

25.12.2020 р.; ТОВ 

«Всеосвіта»   сертифікат 

онлайн-курсів 

№JR358117 від 

09.01.2021 р., 

PROMETHEUS, 

 

Комп’ютерна графіка 



сертифікат онлайн-

курсів, від 25.10.2021 р., 

«ЕДЮКЕЙШНАЛ ЕРА» 

сертифікат  онлайн-

курсів від 29.10.2021р,  

ТОВ «Всеосвіта»   

сертифікат онлайн-курсів 

№YO188200 від 

03.11.2021 р.;  

  

14  

Основи нарисної 

геометрії та 

інженерна графіка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оласюк Ярослав 

Віталійович 

Голова циклової 

методичної комісії 

механізаторського 

профілю 

викладач 

Луцький національний технічний 

університет, 2007 рік, 

спеціальність 

«Технологія машинобудування» 

кваліфікація інженер-механік 

 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

Національний 

педагогічний університет 

ім. М.Драгоманова, 

свідоцтво 12СПВ 

№000267-18, від 27.06.2018 

р.; Луцький національний 

технічний університет,  

свідоцтво СПВ 

№05477496/000076-19, від 

28.03.2019 р., ТОВ 

«Всеосвіта»   сертифікат 

онлайн-курсів №FI810580 

від 21.08.2020 р.; EdEra 

сертифікат онлайн-курсів 

від 27.09.2020р., 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів, від 

30.09.2021 р., 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів, від 

18.01.2022 р. 

 

 

Технічна механіка 

Матеріалознавство 

і ТКМ 

Експлуатація машин і 

обладнання 



15 

Трактори і автомобілі 

 

 

 

Токарчук Микола 

Васильович 

викладач 

Український орден Дружби 

народів інститут інженерів 

водного господарства, 1985рік,  

спеціальність 

«Гідромеліорація» кваліфікація 

інженер-гідротехнік 

 

Викладач II 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти» 

свідоцтво 12СПВ 

№000295-18, від 27.06.2018 

р.; Луцький національний 

технічний університет,  

свідоцтво СПВ 

№05477496/000077-19, від 

28.03.2019 р. 
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Сільськогосподарські 

машини 

Хомич Анатолій 

Васильович 

Директор ВСП 

«Любешівський ТФК 

ЛНТУ» 

викладач 

Житомирський державний 

сільськогосподарський інститут, 

1994р. спеціальність 

«Механізація сільського 

господарства», кваліфікація 

інженер-механік 

Кандидат 

технічних наук 

Викладач вищої 

категорії 

Викладач-

методист 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти, 

свідоцтво 12СПВ 

№000286-18 від 27.06.2018 

р., БІНПО сертифікат 

онлайн-курсів №04-03/132 

від 27.02.2019р., ІППО 

сертифікат онлайн-курсів 

№89504473671 від 

24.08.2020р., ІППО 

свідоцтво онлайн-курсів 

№78376943 від 

24.08.2020р.  

 

Паливо – мастильні та 

інші експлуатаційні 

матеріали 
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Основи теплотехніки 

та гідравліки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деміх Іван 

Васильович викладач 

Харківський національний 

технічний університет с/г ім. П. 

Василенка, 2013р., 

спеціальність 

«Механізація сільського 

господарства» кваліфікація 

інженер-механік 

Викладач I 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ 

№000266-18 від 27.06.2018 

р., EdEra сертифікат 

онлайн-курсів від 

15.12.2020р., ЛНТУ 

свідоцтво СП 

05477296/000286-22 від 

12.04.2022р. 

 

ВСТВ 

Ремонт машин і 

обладнання 
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Технічний сервіс в 

АПК 

 

 

 
Хомич Юлія 

Анатоліївна 
викладач 

Луцький національний технічний 

університет, 2014р. 

спеціальність «Машини та 

обладнання с/г виробництва» 

кваліфікація інженер-механік-

дослідник 

 

Викладач I 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ № 

000275-18 від 27.06.2018 р.  

 

Вступ до спеціальності 

Основи технічної 

творчості 

1  19 Основи агрономії 

Корець Лідія  

Іванівна 

викладач 

Національний аграрний 

університету, 1999р., 

спеціальність «Зооінженерія», 

кваліфікація зооінженера  

Національний аграрний 

університет, 2005р., спеціальність 

«Якість, стандартизація та 

сертифікація», кваліфікація 

магістр з якості, стандартизація   

та сертифікації 

Викладач вищої 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ 

№000265-18 від          

27.06.2018 р.; Луцький 

національний технічний 

університет, свідоцтво 

СПВ №05477296-000073-

19 від 28.03.2019 р. 

 

Основи тваринництва 

Машини і обладнання 

для тваринництва 

Машини і обладнання 

для переробки с\г 

продукції 

20  

Електрообладнання та 

засоби автоматизації 

с\г техніки 

Гунчик Роман 

Володимирович викладач 

Луцький національний технічний 

університет, 2016 р. 

спеціальність «Автомобілі та 

автомобільне господарство» 

кваліфікація інженер-механік-

дослідник 

Викладач II 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ 

№000345-18 від    

27.06.2018 р., ЛНТУ 

свідоцтво СП 

05477296/000287-22 від 

12.04.2022р.  
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Правила дорожнього 

руху 

 

 

 

Хвесик Віктор 

Олександрович 

Заступник директора з 

НВР 

викладач 

Луцький національний технічний 

університет, 2012р., 

спеціальність «Машини та 

обладнання с/г виробництва» 

кваліфікація інженер-механік-

дослідник 

 

Викладач I 

кваліфікаційної 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр  

професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ № 

000296-18 від 27.06.2018 р., 

ГО «ФОНД ПІДТРИМКИ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТУДЕНТІВ» сертифікат 

онлайн-курсів №1055088-

984 від 29.08.2020р., ГО 

«ФОНД ПІДТРИМКИ 

ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СТУДЕНТІВ» сертифікат 

онлайн-курсів №1055088-

985 від 29.08.2020р.,  

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів, від 

10.12.2020 р., 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів, від 

10.12.2021 р., НМЦ ПТО 

сертифікат №К0581 від 

22.12.2021р., ЛНТУ 

свідоцтво СП 

05477296/000288-22 від 

12.04.2022р. 

 

Основи керування 

автомобілем і безпека 

дорожнього руху 

 

 


