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Біографічна довідка: народилася 17 грудня 1986 року в с. 

Залізниця Любешівського району Волинської області. У 2004 році закінчила 

загальноосвітню школу  І-ІІІ ступеня с. Залізниця. 

  

У 2008 році закінчила Луцький національний технічний університет і 

отримала базову вищу освіту за напрямом підготовки «Інженерна механіка» 

та здобула кваліфікацію бакалавра з інженерної механіки. Диплом ВС 

№34927923. 

У 2009 році закінчила Луцький національний технічний університет і 

отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Обладнання лісового 

комплексу» та здобула кваліфікацію спеціаліста. Диплом ВС №36674574.  

З 2014 року працюю викладачем спецдисциплін. У 2022 році 

присвоєно кваліфікаційну категорію, спеціаліст І категорії. 

 

Освіта:повна вища. 

 

Науково-педагогічна діяльність: робота на викладацькій 

посаді у ВСП «Любешівський ТФК Луцького НТУ».  

Наукова робота: 

1. У 2019р. – участь у науково-методичній конференції «Формування 

професійної компетенції майбутніх фахівців: проблеми і перспективи», з 

темою доповіді: «Компетентнісний підхід при вивченні предмета «Охорона 

праці»»; 

2. У 2019 р.  – співавтор наукової статті «Дослідження процесу внесення 

верхового торфу під посадку лохини»; 

3.У квітні 2021р. – участь у науково-методичній конференції на тему 

«Роль сучасних апаратно-програмних засобів у формуванні професійної 

компетенції майбутніх фахівців», з темою доповіді: «Ефективність 

використання блог-технологій у формуванні професійних компетенцій 



майбутніх фахівців; 

 

4. У березні 2021р. – участь у науковій конференції на тему Розвиток 

творчих здібностей учнів та студентів як засіб соціальної адаптації», з темою 

доповіді: «Роль викладача у формуванні творчих здібностей учнів та 

студентів»; 

5. У березні 2021р. – підготовка учня до студентсько-учнівської 

конференції «Механізація АПВ», з темою доповіді: «Сучасні сівалки та 

тенденції їх розвитку»; 

6. У листопаді 2021р. – підготовка студентів спеціальності Галузеве 

машинобудування до студентської наукової конференції на тему: «Сучасні 

технології і обладнання харчових виробництв», з темами доповідей: 

«Сучасне обладнання для виробництва хлібобулочних виробів», 

«Роботизація харчового виробництва» 

 

Виховна робота: 

1. У лютому 2020р. проведено відкриту виховну годину на тему: 

«Мужність випадковою не буває».    

2. У червні 2020р. проведена відкрита виховна годинана тему «Дізнайся 

більше про національний природний парк «П’ять-Стохід» (дистанційно). 

3. В листопаді 2021р. проведена відкрита виховна година до Дня Гідності та 

Свободи «Ми не забудемо про Вас…». 

4. У жовтні 2021р. проведено учнівську краєзнавчу конференцію 

«Особливість та унікальність національного природного парку «Прип’ять-

Стохід». 

5. Участь у II турі Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна» за напрямком «Георгафія рідного краю» у ролі 

керівника краєзнавчо-дослідницької роботи на тему: «Особливість та 

унікальність природних ресурсів національного природного парку «Прип’ть-

Стохід», де творча група  учнів 21-К групи зайняла третє місце. 

Позакласна робота: 

1. Ведення гуртка «Дислідники». 

2. Проведення студентсько-учнівської конференції «Засоби технічного 

обслуговування» (на тижні механізатора). 

3. Проведення брей-рингу з дисциплін, які формують спеціальні 

компетентності серед студентів ОПП «Автомобільний транспорт». 

 

За час науково-педагогічної діяльності Остапук Н.Г. видано ряд 

навчально-методичних розробок, зокрема: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Основи систем автоматизованого 

проектування» 2016 р.  

2. Конспект лекцій з дисципліни «Технологічні процеси зварювання» 

2017р. 



3. Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці» 2017р.  

4. Методичні вказівки до виконання лабораторно-практичних робіт з 

дисципліни «Охорона праці», 2018 р.  

5. Конспект лекцій з дисципліни «Інженерна графіка» (2019р). 

6. Конспект лекцій з дисципліни «Основи зварювального виробництва» 

(2020р). 

7. Конспект лекцій з дисципліни «Технологічні основи 

машинобудування» (2021р); 

8. Електронний підручник з дисципліни «Основи зварювального 

виробництва» (2022р) 

 

Професійний досвід, підвищення кваліфікації: 
Стажування та підвищення кваліфікації: 

1. Львівський ІППО. «Інноваційні навчально-виховні технології 

викладання». Обсяг – 108 год. Свідоцтво 12 СПВ 02125295  000276-18 від  

27.06. 2018р. 

2. «Про дистанційний та змішаний формати навчання» для педагогів та 

керівників закладів ПТО обсягрм 30 год.  

3. «Інформаційна гігієна. Як розпізнати брехню в соцмережах, в 

інтернеті та на телебаченні» обсягом 45 год.  

4. «Протидія та попередження боулінгу (цькуванню) в закладах освіти» 

обсягом 80 год.  

5. Підвищення кваліфікації (стажування) на кафедрі обладнання 

переробних виробництв Луцького НТУ. Свідоцтво СП 05477296/000247-21 

від 31.12.2021р. (60 год). 

 

У 2022р. пройшла навчання та перевірку знань з питань охорони праці 

при ТОВ «Консультативно-навчальний центр охорони праці». Посвідчення 

№503.22-ОП від 11 квітня 2022р. 

 

Навчальні дисципліни: Охорона праці, Автоматизація 

виробництва, Технологічні основи машинобудування, Інженерна графіка, 

Основи зварювального виробництва, Комплексна система технічного 

обслуговування і ремонту с/г техніки, Технічне креслення. 

 

Знання мов: українська, російська, англійська (з словником). 

 

Професійні нагороди: 
 

1. Грамота від Любешівського технічного коледжу Луцького 

національного технічного університету – 2017р. 

 


