
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес освітньо-професійної 

програми «Опорядження будівель та споруд і будівельний дизайн» із спеціальності  192 «Будівництво і цивільна 

інженерія» 

Таблиця  

№ 

п/п 

Назва 

дисципліни 

(кількість 

лекційних 

годин) 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

викладача 

Посада, для 

сумісників 

місце 

основної 

роботи, 

посада 

Назва закладу, який 

закінчив, 

спеціальність, 

кваліфікація за 

дипломом 

Категорія, 

педагогічне 

звання (за 

наявності – 

науковий 

ступінь) 

Підвищення 

кваліфікації (назва 

організації, де 

відбувалося 

підвищення 

кваліфікації, кафедра 

дата, вид, тема, 

документ) 

Примітки* 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цикл загальної підготовки (освітні компоненти, що формують ЗК) 

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. 

Соціологія  

(29 год.) 

 

Мацерук 

Світлана Сергіївна 

 

Викладач 

Волинський державний 

університет ім. Л. 

Українки. 

Історія. Історик, 

викладач історії. 

 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання» для 

педагогів та керівників 

шкіл від 20.12.2020 р.; 

 КІППО, сертифікат 

онлайн-курсів 

№4425076365264 на тему 

«Візуалізація уроків. 

Освітні сервіси для 

педагогів» від  27.11.2021 

р.; 

 КІППО сертифікат онлайн-

курсів №4425076365269 на 

тему «Навички критичного 

сприйняття онлайн 

контенту на уроці» від 

27.11.2021 р.;  

PROMETHEUS сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Захист прав людей з 

інвалідністю» від 

03.12.2021 р.;  

ГО «ІППО» сертифікат 

онлайн-курсів № 

30.13.  - Соціологія [Текст]: конспект 

лекцій для студентів 3 курсу  всіх галузей знань  

денної форми навчання/ уклад. С.С. Мацерук − 

Любешів: Любешівський технічний коледж 

Луцького НТУ, 2020 р. 

-  Соціологія [Текст]:  різнорівневі тестові 

завдання для студентів всіх спеціальностей 

денної форми навчання/ уклад. С.С. Мацерук − 

Любешів: Любешівський технічний коледж 

Луцького НТУ, 2019 р. 

- Соціологія [Текст]:  методичні вказівки до 

самостійної роботи для студентів всіх 

спеціальностей денної форми навчання/ уклад. 

С.С. Мацерук − Любешів: Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2018 р 

30.14. Молодь як стратегічний потенціал 

розбудови національної економіки: XII 

Міжнародна студентська наукова конференція 

2019 рік, м. Луцьк. Три тези доповідей студентів – 

науковий керівник.  

 - Моя Батьківщина – Україна: конкурс 

краєзнавчо-дослідницьких робіт, Всеукраїнська 

краєзнавча експедиція учнівської та студентської 

молоді, 2017 р., 2018 р. Підготовка студента -  

науковий керівник. 



4325777957294 на тему 

«Формування та 

впровадження інноваційних 

педагогічних технологій» 

від 04.12.2021 р.;  

ГО «РУХ Освіта», 

сертифікат № 

1432318373349 на тему 

«Реалізація НУШ в умовах 

сьогодення» від 19.02.2022 

р. 

30.15. - Методологічні та методичні проблеми 

викладання соціально-економічних дисциплін 

у сучасному освітньому просторі: матеріали V 

науково-практичної конференції м. Луцьк,  2016 

рік. Тема доповіді: «Формування національної 

свідомості на уроках історії». 

-   Актуальні проблеми сучасної освіти та 

науки в контексті євро інтеграційного поступу: 
матеріали  III Міжнародної науково-практичної 

конференції м. Луцьк. 2017 рік. Тема: 

«Світоглядні орієнтири освітнього процесу».  

- Всеукраїнська онлайн-конференція КІПО 

«Візуалізація уроку. Освітні сервіси для 

педагогів», 2021р. 

- Всеукраїнська онлайн-конференція КІПО 

«Практичні навички сучасного педагога. 

Інструменти ефективної співпраці в освітньому 

просторі», 2021р. 

- Всеукраїнська онлайн-конференція ІППО 

«Формування та впровадження інноваційних 

педагогічних технологій», 2021р. 

- Всеукраїнська онлайн-конференція КІПО 

«Навички критичного мислення», 2021р. 

30.16. Обласні методичні об'єднання 

викладачів суспільних дисциплін. Участь у 

проведенні ОМО  2018, 2021 рр. 

2. 

Українська мова 

(за професійним 

спрямування)  

(16 год.) 

 

Культурологія (24 

год.) 

 

Пилипчук 

Раїса 

Іванівна 

Викладач 

Луцький державний  

педагогічний інститут 

ім. Л. Українки. 

Українська мова і 

література. Вчитель 

української мови та 

літератури середньої 

школи 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

ЛНТУ свідоцтво СПВ 

05477296/000142-19 на 

тему «Мова як засіб 

професійного та 

культурного спілкування» 

від 26.12.2019 р.; 

ТОВ «На Урок», свідоцтво 

онлайн-курсів № К25-

788995  на тему «Безпека в 

інтернеті» від 20.02.2020 р.; 

ТОВ «На Урок», свідоцтво 

онлайн-курсів № К23-

788995 на тему «Ключові 

тенденції шкільної освіти 

2019/2020» від 

30.9. Робота у складі журі ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади з української мови серед 

студентів Волинської області, 2017 р. 

30.13. - Українська мова за професійним 

спрямуванням [Текст]:  методичні вказівки до 

виконання контрольних робіт  для студентів 

спеціальності 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія»  денної форми навчання/ уклад. Р.І. 

Пилипчук − Любешів: Любешівський технічний 

коледж Луцького НТУ, 2019 р. 

- Українська мова за професійним 

спрямуванням [Текст]:  методичні вказівки до 

виконання самостійної роботи для студентів 3 

курсу всіх спеціальностей  денної форми 



20.02.2020р.; 

 ТОВ «На Урок», свідоцтво 

онлайн-курсів № В218-

788995 на тему «Творчі 

методи трансформації та 

подолання конфліктів» від 

26.02.2020 р. 

навчання/ уклад. Р.І. Пилипчук − Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2018 р. 

- Українська мова за професійним 

спрямуванням [Текст]:  методичні вказівки до 

практичних робіт   для  здобувачів освітньо-

кваліфікованого рівня молодший  спеціаліст всіх 

спеціальностей денної форми навчання/ уклад. 

Р.І. Пилипчук − Любешів: Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2019 р. 

30.14.  - Скарби минулого у спадок 

майбутньому: регіональний конкурс есе. 

Підготовка студента – науковий керівник, 2019р. 

-   Моя Батьківщина – Україна: конкурс 

краєзнавчо-дослідницьких робіт, Всеукраїнська 

краєзнавча експедиція учнівської та студентської 

молоді, 2018 р. Підготовка студента - науковий 

керівник. 

- Міжнародний конкурс  з української мови  

імені  П. Яцика, 2016 р. Підготовка студента – 

науковий керівник. 

30.16. Обласні методичні об'єднання 

викладачів словесних  дисциплін. Участь у  

ОМО  2020 р. Тема доповіді: «Мова як засіб 

професійного та культурного спілкування. Роль 

словників у покращенні мовної професійної та 

загальної культури студента», 2019 р. 

3. 

Історія України  

(20 год.) 

 

Основи 

філософських 

знань (31 год.) 

Домальчук 

Сергій 

Васильович 

Викладач 

Волинський державний 

університет ім. Л. 

Українки. Історія. 

Історик, викладач 

історії. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Луцький національний 

технічний університет, 

свідоцтво СПВ 

05477296/000143-19 на 

тему «Українські 

остарбайтери» від 

26.12.2019 р.;  

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання» для 

педагогів та керівників 

закладів ПТО від 

27.09.2020 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «права 

людини в освітньому 

просторі» від 28.02.2021 р.; 

30.3. Філософія. Електронний навчально-

методичний комплекс для студентів всіх 

спеціальностей, 2017 р. 

30.13. - Історія України [Текст]:  методичні 

вказівки до виконання семінарських занять для 

студентів 2 курсу всіх напрямків підготовки  

денної форми навчання/ уклад. С.В. Домальчук − 

Любешів: Любешівський технічний коледж 

Луцького НТУ, 2019 р. 

- Основи філософських знань [Текст]: 

методичні вказівки до семінарських занять 

студентам ІІ та ІІІ курсів  денної форми навчання 

всіх напрямів підготовки / уклад. С.В. Домальчук 

− Любешів: Любешівський технічний коледж 

Луцького НТУ, 2019 р. 

- Історія України [Текст]:  методичні вказівки до 



PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Освітні інструменти 

критичного мислення» від  

28.02.2021 р. 

виконання самостійної роботи для студентів 2 

курсу всіх спеціальностей денної форми навчання/ 

уклад. С.В. Домальчук − Любешів: Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2018 р. 

30.14. - Моя Батьківщина – Україна: конкурс 

краєзнавчо-дослідницьких робіт, Всеукраїнська 

краєзнавча експедиція учнівської та студентської 

молоді, 2017 р., 2018 р. Підготовка студента - 

науковий керівник. 

 30.15. - Методологічні та методичні проблеми 

викладання соціально-економічних дисциплін у 

сучасному освітньому просторі: V науково-

практична конференція м. Луцьк, 2015 рік. Тема: 

«Національне виховання студентів як невід´ємна  

складова освітнього процесу».  

30.16. Обласні методичні об'єднання викладачів 

суспільних дисциплін. Участь у  ОМО   2019, 

2020 рр. 

 

 

 

4. 

 

 

 

Іноземна мова (за 

проф. спрям.) 

(20 год.) 

Смоляк Ганна 

Василівна 

 

Викладач 

Східноєвропейський 

національний університет 

ім. Лесі Українки, 2013р. 

Мова і література 

(англійська). Магістр 

філології, викладач 

англійської мови та 

літератури і німецької 

мови 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

British Council 

«EXAM STRATEGIES 

FROM A TO Z», 

14.03.2021р.; 

European Academy of 

Science and Research 

(Hamburg) 

On Being a Scientist Course 

16 грудня 2021 р. 

сертифікат                           

№ XI-12-190293846-20; 

Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

Кафедра теорії та методики 

викладання шкільних 

предметів, свідоцтво                         

№ АС 02139699/03846-1-19 

на тему «Використання 

проектної методики на 

заняттях з іноземної мови 

як один із шляхів 

формування 

комунікативної 

компетентності студента» 

30.10. Голова циклової методичної комісії 

викладачів іноземних мов 2019-2021 рр. 

30.13.- Англійська мова (за професійним 

спрямуванням) [Текст]: методичні вказівки до 

практичних занять для студентів  2 курсу всіх 

напрямків підготовки денної форми навчання/ 

уклад. Г.В. Смоляк − Любешів: Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2018.    

- Іноземна мова за професійним 

спрямуванням (англійська) [Текст]: методичні 

вказівки до виконання самостійної роботи для 

здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст галузь знань 19 Архітектура 

і будівництво спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія денної форми навчання/ уклад. 

Г.В. Смоляк − Любешів: ВСП «Любешівський 

технічний фаховий коледж Луцького НТУ, 2021 р. 

- Іноземна мова за професійним 

спрямуванням  [Текст]: методичні вказівки до 

практичних занять для студентів 3,4 курсів зі 

спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія», денної форми навчання/ уклад. Г.В. 

Смоляк − Любешів: Любешівський технічний 



від    06.12.2019 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання» для 

педагогів та керівників 

закладів ПТО від 

27.09.2020 р.; 

НАДС. Дія. Міністерство 

цифрової трансформації 

України, сертифікат на 

тему «Цифрові навички для 

вчителів» від 29.11.2021 р.; 

ROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Інформаційна гігієна. Як 

розпізнати брехню в 

соцмережах, в інтернеті та 

на телебаченні» від 

19.04.2022 р. 

коледж Луцького НТУ, 2019.   

30.15. Іноземна мова, як фактор професійного 

становлення майбутніх спеціалістів в 

інтеграційних умовах. Збірник тез доповідей IІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні проблеми сучасної освіти та науки 

в контексті євро інтеграційного поступу». − 

Луцьк. − Луцький педагогічний коледж, 2017. − 

304 с. 

- Професіоналізм спілкування – запорука 

успішної партнерської взаємодії куратора та 

студентського колективу. Збірник тез 

педагогічних читань «Роль особистості куратора 

у формуванні творчого працездатного 

колективу». – Любешів. – Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2019. 

- Метод проектів, як засіб формування 

комунікативної компетентності  студентів. 

Періодична електронна збірка наукових 

праць «Освіта і суспільство V».- Бердянськ. – 

Бердянський державний педагогічний 

університет, 2020р. 

- Особливості формування комунікативної 

компетентності студента на заняттях іноземної 

мови. Збірник тез доповідей міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Концептуальні шляхи розвитку науки та 

освіти». - Львів. – Львівський науковий 

форум, 2020р. 

- European Academy of Science and Research 

(Hamburg): курс «On Being a Scientist 

Course», 2021р. 

- The role of smartphones in learning English. I 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми міжкультурної 

комунікації», 2022р. 

30.14. Підготовка студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі з англійської мови 

«Грінвіч»,  2017 р., 2018 р., 2020р, 2021р., 2022р. 

- Підготовка студентів до участі у 



Всеукраїнському конкурсі з англійської мови 

«Пазл», 2020р., 2021р. 

-Підготовка студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі з англійської мови 

«Грінвіч PRO» 2019р.  

30.16.  

 - Участь у семінарі «Впровадження новітніх 

освітніх та екзаменаційних технологій з вивчення 

іноземної мови» (СНУ ім. Лесі Українки м. 

Луцьк, травень 2017 

- Участь у ОМО  ДНЗ «Нововолинський 

центр ПТО» (жовтень 2017). 

- Участь у ОМО «Формування навичок 

мовних компетентностей» (ВПУ м. Луцьк, 

листопад 2017) 

- Участь у ОМО «Життєві кризи 

особистості» (ВПУ м. Луцьк, вересень 2018). 

- Участь в зустрічі з волонтером з Корпусу 

Миру (НМЦ ПТО м. Луцьк, вересень 2018). 

- Участь у ОМО «Системи оцінювання ХХІ 

ст. (медичний коледж м. Ковель, жовтень 2019) 

- Участь в заході «Європейські освітні 

програми для України та можливості співпраці з 

представництвами ЄС» (м. Луцьк, листопад 

2019). 

- Обласне об’єднання викладачів 

іноземних мов «Створення ефективних 

уроків зі змішаними та дистанційними 

формами навчання», 2021р. 

5. 

Іноземна мова (за 

проф. спрям.) 

(20 год.) 

Невірець Оксана 

Володимирівна 

Викладач  Львівський національний 

університет ім.. І. 

Франка, 2010 р. Мова та 

література (англійська). 

Філолог. викладач 

англійської і німецької 

мови та літератури 
Спеціаліст 

другої 

категорії 

Волинський інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво АС 

№02139699/03842-І-19, від 

06.12.2019 р.; 

 «ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ MG212437  на тему 

«Траєкторія розвитку 

сучасного педагога» від    

21.08.2020 р.;  

 EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Про 

дистанційний та змішаний 

30.13.-Іноземна мова (англійська) [Текст]: 

методичні вказівки до виконання контрольних 

робіт для студентів 1,2 курсів всіх 

спеціальностей денної форми навчання/ уклад. 

О.В. Невірець − Любешів: Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2018 р. 

- Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська) [Текст]: методичні вказівки до 

виконання самостійної роботи для здобувачів 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст галузь знань 19 Архітектура і 

будівництво спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія денної форми навчання/ уклад. 

О.В. Невірець − Любешів: Любешівський 



формати навчання» для 

педагогів та керівників 

закладів ПТО від 

08.11.2020 р.; British 

Council 

«EXAM STRATEGIES 

FROM A TO Z», 

23.03.2021р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Критичне мислення для 

освітян» від       05.04.2021 

р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Освітні інструменти 

критичного мислення» від    

21.10.2021 р.; 

Дія. Міністерство цифрової 

трансформації України, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Цифрограм для 

вчителів» від    29.11.2021 

р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «З учнями 

про освіту та кар’єру» від 

12.12.2021 р. 

технічний коледж Луцького НТУ, 2020 р. 

- Іноземна мова за професійним спрямуванням 

(англійська) [Текст]: методичні вказівки до 

семінарських занять для здобувачів освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст 

галузь знань 19 Архітектура і будівництво 

спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія денної форми навчання/ уклад. О.В. 

Невірець − Любешів: Любешівський технічний 

коледж Луцького НТУ, 2020 р. 

Публікація на сайті vseosvita.ua методичної 

розробки «My favourite book». Свідоцтво № 

ІН694383, 2019р. 

Публікація на сайті vseosvita.ua методичної 

розробки «Science in Our Life». Свідоцтво № 

UD207912, 2019р. 

30.14. - Підготовка студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі з англійської мови 

«Пазл», 2016р, 2020р.  

- Підготовка студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі з англійської мови 

«Грінвіч»,  2017 р., 2018 р., 2020р., 2021р. 

- Підготовка студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі з англійської мови 

«Грінвіч PRO» 2019р.  

- Підготовка студента до конкурсу краєзнавчо-

дослідницьких робіт. Всеукраїнська краєзнавча 

експедиція учнівської та студентської молоді 

«Моя Батьківщина – Україна», 2018 р. 

- Підготовка здобувачів освіти до участі у II 

Всеукраїнському творчому фестивалі 

«Єврофест-2022», конкурс постерів 

«Європейське майбутнє України. 

30.15.- Особливості підвищення професійно – 

комунікативних навичок з іноземної мови у 

професійно-технічних закладах освіти. 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Теоретичні та прикладні аспекти розвитку 

науки». – Київ. - Міжнародний центр науки і 

досліджень, 2020р. 

- Проблеми формування професійно – 

комунікативних навичок з іноземної мови у 



професійно-технічних закладах освіти. 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Концептуальні шляхи розвитку науки і 

освіти». - Львів. – Львівський науковий форум, 

2020р. 

- Сучасні методи й прийоми підвищення 

мовленнєвих компетенцій студентів закладів 

професійно – технічної освіти. IV Міжнародна 

науково-практична конференція «Теорія і 

практика розвитку наукових знань». - Київ. -  

Міжнародний центр науки і досліджень, 2020р. 

30.16. - Участь  ОМО «Підвищення якості мовної 

освіти, як результат творчої роботи викладача та 

учнів на роках іноземної мови» (професійний 

ліцей м. Торчин, вересень 2018р.) 

- Участь у ОМО на базі Промислово – 

економічного коледжу м. Ковель, листопад 

2018р. 

- Участь у ОМО на базі ДПНЗ «Камінь-

Каширське ВПУ» (березень 2019р.). 

6.  

Фізичне 

виховання 

(2 год.) 

Нестерук 

Василь 

Михайлович 

Викладач 

 

Луцький державний 

педагогічний інститут 

ім. Л. Українки. 

Фізичне виховання. 

Вчитель фізичного 

виховання середньої 

школи 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

ТзОВ «Академія 

інноваційного розвитку 

освіти», сертифікат онлайн-

курсів № С2020-0281 на 

тему «Професійна 

мобільність педагога» від   

02.03.2020 р.; Національний 

педагогічний університет 

імені М.П. Драгоманова 

свідоцтво №001255-20 на 

тему «Інноваційно-освітні 

технології у 

загальноосвітній підготовці 

від  24.12.2020 р.;                  

ГО «Соціальна 

перспектива», сертифікат 

онлайн-курсів                № 

GTAU7W-CE000145 на 

тему «Інклюзія та 

дистанційне навчання» від 

11.03.2021 р. 

30.14.-  Обласні змагання серед ВНЗ І-ІІ р.а. - 3 

місце, 2017 р. Керівництво збірною командою 

коледжу з  легкої атлетики.  

 - Обласні змагання серед ВНЗ І-ІІ р.а. - 3 місце, 

2018 р. Керівництво збірною командою коледжу з 

волейболу. 

30.15. - Вектор пошуку в сучасному освітньому 

просторі:  III обласна  науково-практична 

конференція м. Луцьк,  2017 р. Тема: «Здоров'я. 

Зберігаючі технології як алгоритм збереження 

здоров'я студентської  молоді». 

- Вектор пошуку в сучасному освітньому 

просторі:  V обласна  науково-практична 

конференція м. Луцьк,  2018 р. Тема: «Волейбол та 

емоційне здоров'я студентів ВНЗ I-II рівнів 

акредитації». 

30.16. Обласні методичні об'єднання викладачів 

фізичної культури. Участь у ОМО   2018, 2021 рр. 



7. 

Фізичне 

виховання 

(2 год.) 

Євстратьєв 

Володимир 

Федорович  

Викладач 

 

Луцький державний 

педагогічний інститут 

ім. Л. Українки, 1980р. 

Фізичне виховання. 

Вчитель фізичного 

виховання середньої 

школи 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

ТОВ «Академія 

інноваційного розвитку 

освіти» сертифікат онлайн-

курсів № С2020-0280 на 

тему «Професійна 

мобільність педагога» від    

02.03.2020 р.;  

ГО «Соціальна 

перспектива», сертифікат 

онлайн-курсів №A9XQ28-

CE002111 на тему 

«Інклюзія та дистанційне 

навчання» від 08.02.2021 р.; 

Державна наукова установа 

«Інститут модернізації 

змісту освіти» сертифікат 

№ ФК-2645 

Всеукраїнського семінару-

практикуму на тему 

«Освітній марафон 

практик: Фітнес технології 

для розвитку фізичних 

якостей на уроці фізичної 

культури» від 27.05.2022 р. 

30.10. Голова циклової методичної комісії  

викладачів фізичної культури та Захисту Вітчизни. 

30.13. - Фізичне виховання: методичні вказівки 

до практичних занять для студентів 2 курсу всіх 

спеціальностей по темі: «Перша медична допомога 

при виникненні спортивних травм», 2017 р. 

30.15. - Вектор пошуку в сучасному освітньому 

просторі:  III обласна  науково-практична 

конференція м. Луцьк,  2017 р. Тема: « Принципи 

побудови занять легкою атлетикою у старшому 

шкільному віці» 

- Вектор пошуку в сучасному освітньому 

просторі:  V обласна  науково-практична 

конференція м. Луцьк,  2018 р. Тема: «Різновиди 

гімнастики як засів фізичного та естетичного 

виховання особистості» 

30.16. Обласні методичні об'єднання викладачів 

фізичної культури. Участь у проведенні ОМО  

2017, 2019, 2021  рр.  

8. 

Основи 

економічної 

теорії (20 год.) 

Бусько Ольга 

Андріївна 

Викладач Луцький національний 

технічний університет, 

2012р. Фінанси і кредит. 

Фінанси і кредит. Магістр 

з фінансів і кредиту 

 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво № 12СПК 

000274-18 на тему 

«Застосування ігрової 

діяльності на уроках 

спецдисциплін (економіки, 

основи галузевої економіки 

і підприємництва» від  

27.06.2018 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

18.04.2021 р.; 

ЛНТУ, стажування на 

кафедрі економіки, 

свідоцтво № СП 

05477296/000289-22 на 

тему «Використання 

30.10. Завідуюча відділенням. 

30.13.- Основи економічної теорії. Конспект 

лекцій для студентів 2 курсу зі спеціальності 

«Будівництво та цивільна інженерія» ОПП 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн», 2022 р. 

- Основи економічної теорії. Методичні вказівки 

до самостійної роботи для студентів 2 курсу зі 

спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія», 2017 р. 

- Економічна теорія. Методичні вказівки для 

виконання контрольних робіт для студентів 2 

курсу зі спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія», 2018 р. 

30.15.  Керівництво науковою роботою студентів  

із підготовки наукових публікацій та доповідей на 

конференціях «Молодь як стратегічний потенціал 

розбудови національної економіки», 2018р., 2021р. 



інноваційних технологій 

при викладанні 

спецдисциплін» від 

12.04.2022 р. 

опубліковано 3 тези доповідей. 

30.16. Участь у ОМО викладачів економічних 

дисциплін, 2017, 2021р. 

9. 

Основи права (24 

год.) 

 

Мельник 

Роман 

Миколайович 

Викладач 

 

Волинський 

національний 

університет ім. Л. 

Українки. Політологія. 

Магістр політології. 

Спеціаліст ІІ 

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 на 

тему «Інноваційні 

технології в Новій 

українській школі» від 

16.06.2020 р.;  

СНУ ім. Лесі Українки, 

сертифікат №АС 028-05 на 

тему «Організація 

інклюзивного навчання у 

закладах освіти» від   

13.10.2020 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Освітні інструменти 

критичного мислення» від   

31.01.2021 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

21.02.2021 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Підвищення кваліфікації 

педагогічних 

працівників:нові вимоги і 

можливості» від 08.03.2022 

р.;   

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Академічна 

доброчесність: онлайн-курс 

для викладачів» від 

09.03.2022 р.;  

30.3. Політологія: електронний підручник, 2019 р. 

30.13. - Політологія [Текст]: конспект лекцій 

для студентів 4 курсу зі спеціальності 

Будівництво та експлуатація будівель та споруд 

денної форми навчання/ укладач Р.М. Мельник  –

Любешів: Любешівський технічний коледж 

Луцького НТУ, 2015 р. 

- Політологія [Текст]: методичні вказівки до 

практичних занять для студентів 4 курсу всіх 

напрямків підготовки денної форми навчання/ 

укладач Р.М. Мельник  – Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2016 р. 

- Політологія [Текст]: методичні вказівки до  

семінарських занять  для студентів 4 курсу всіх 

спеціальностей  денної форми навчання/ укладач 

Р.М. Мельник  – Любешів: Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2017 р. 

- Політологія [Текст]: методичні вказівки до  

виконання контрольних робіт  для студентів 4 

курсу всіх спеціальностей  денної форми 

навчання/ укладач Р.М. Мельник  – Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2018 р. 

- Основи права [Текст]: конспект лекцій для 

студентів всіх спеціальностей  денної форми 

навчання/ укладач Р.М. Мельник  – Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2020 р. 

30.15. - Актуальні проблеми сучасної освіти та 

науки в контексті євроінтеграційного поступу: 

міжнародна науково-практична конференція, 

2017 р. Тема: «Демократура» та «путінократія»: 

ідейно-політичні риси». 

- Актуальні проблеми сучасної освіти та науки 

в контексті євроінтеграційного поступу:  IV 



PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Жінки та чоловіки: гендер 

для всіх» від 20.03.2022 р. 

міжнародна науково-практична конференція, 

2018 р. Тема: «Україна в безпековій політиці 

Європи». 

- Актуальні проблеми сучасної освіти та науки 

в контексті євроінтеграційного поступу: V  

міжнародна науково-практична конференція, 

2019 р. Тема: «Детінізація заробітної плати в 

Україні та світі». 

- Сучасні перспективи розвитку науки: III 

Міжнародна науково-практична конференція м. 

Київ, 2019 р. Тема: «Лобізм як метод 

геополітичної комунікації». 

- VIII Всеукраїнські політологічні читання 

імені професора Богдана Яроша, 2019 р. Тема: 

«Популізм як тренд сучасної світової політики». 

- Володимир-Волинський педагогічний 

коледж ім.. А.Ю. Кримського: минувшина, 

сучасність, майбуття: Всеукраїнська науково-

практична конференція, м. Володимир-

Волинський, 2019 р. Тема: «Детермінізм 

педагогічного такту та політичної етики сучасній 

освіті України». 

- Правове життя: сучасний етап та 

перспективи розвитку: XV Міжнародна 

науково-практична конференція молодих 

учених молодих вчених м. Луцьк, 2019 р. 

Тема: « Аналіз взаємозалежності політики та 

права». 

- Гендерні студії: VII Міжвузівський 

науково-практичний семінар м. Луцьк, 2020 

р. Тема: «Паритетна демократія як частина 

політичної культури суспільства». 

- Міжнародна благодійна конференція 

«TOGETHERUNITED: науковці проти 

війни», м. Луцьк, 20.05.2022р. «Критичне 

мислення та інформаційна гігієна освітян в 

умовах війни». 

- VIII Міжнародна науково-практична 

інтернет конференція «Актуальні проблеми 

сучасної освіти та науки у контексті 



євроінтеграційного поступу», м.Луцьк, 

26.05.2022р. «Рашизм: ідеологічні наратив та 

політична практика». 

30.14.- Актуальні проблеми сучасної освіти та 

науки в контексті євроінтеграційного поступу:  

III міжнародна науково-практична конференція, 

м. Луцьк, 2017 р. Три тези доповідей – науковий 

керівник. 

- Актуальні проблеми сучасної освіти та науки 

в контексті євроінтеграційного поступу:  IV 

міжнародна науково-практична конференція м. 

Луцьк, 2018 р. Дві тези доповідей – науковий 

керівник. 

 

10. 

Основи вищої 

математики  

(20 год.) 

 

Баховська Марія 

Василівна 

Викладач 

 

Луцький державний 

педагогічний інститут 

ім. Лесі Українки,   

1983 р. 

Фізика і математика. 

Вчитель фізики і 

математики 

Викладач 

вищої 

категорії, 

педагогічне 

звання 

старший 

викладач 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № NU 

183946 на тему 

«Математика у стилі 

Startup» від 13.02.2020 р.;       

ТОВ «На Урок», свідоцтво         

№ К39-883177 на тему 

«Професійний розвиток 

вчителів математики: ідеї 

та методики викладання» 

від 29.10.2020 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Критичне мислення для 

освітян» від      09.11.2020 

р.;                ГО «ІППО», 

сертифікат Всеукраїнської 

наукової конференції № 

53196092274277 на тему 

«Професійний розвиток 

вчителів ідеї та методики 

викладання» від 27.09.2021 

р.;  PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Академічна 

доброчесність: онлайн-курс 

для викладачів» від 

24.10.2021 р.;           ЕdEra, 

30.10. Секретар педагогічної ради з 2010 р. 

30.13. – 30.13. -  Основи вищої математики 

[Текст]:   конспект лекцій для студентів 2 курсу 

всіх спеціальностей денної форми навчання/ 

укладач М.В. Баховська – Любешів: - ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ, 2021 р. 

-  Основи вищої математики [Текст]:  методичні 

вказівки до виконання практичних робіт для 

студентів ІІ курсу ОПП «Опорядження будівель і 

споруд та будівельний дизайн» денної форми 

навчання/ укладач М.В. Баховська, В.С. Кулик, 

Т.П. Кузьмич – Любешів: - ВСП «Любешівський 

ТФК ЛНТУ, 2021 р. 

Математика [Текст]:   методичні вказівки до 

виконання самостійної роботи для студентів 2 

курсу всіх спеціальностей денної форми навчання/ 

укладач М.В. Баховська – Любешів: - ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ, 2020 р. 

- Математика [Текст]:   методичні вказівки до 

виконання практичних робіт для студентів 2 курсу 

всіх спеціальностей денної форми навчання/ 

укладач М.В. Баховська – Любешів: - ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ, 2020 р. 

- Математика [Текст]:   методичні вказівки до 

виконання контрольних робіт для студентів 2 

курсу всіх спеціальностей денної форми навчання/ 



сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Школа для всіх» 

від 28.10.2021 р.;         

ЛНТУ, стажування на 

кафедрі фізики та вищої 

математики, свідоцтво СП 

№ 05477296/000248-21 на 

тему «Використання 

інноваційних технологій 

при викладанні дисциплін 

фізико-математичного 

циклу» від 31.12.2021 р.;       

ТОВ «На Урок», свідоцтво 

№ В622-883177 на тему 

«Викладання предметів 

фізико-математичного 

циклу в закладах 

професійно-технічної та 

фахової передвищої освіти» 

від 19.01.2022 р. 

укладач М.В. Баховська – Любешів: - ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ, 2021 р. 

30.14. Всеукраїнська наукова конференція на тему 

«Сучасні ресурси для організації ефективного 

навчання», 2019р. 

- Всеукраїнська онлайн-конференція на тему 

«Створення інтерактивних завдань на уроках 

математики», 2020р. 

- Всеукраїнська онлайн-конференція на тему 

«Теоретичні і практичні аспекти формування 

сучасних педагогічних технологій», 2020р. 

- Надрукована стаття: «Нейтрофіли та їх вплив на 

організм» (журнал нано та електронної фізики в 

Сумському ДУ МОН України), 2021р. 

- Конференція на тему: «Сучасні підходи до 

організації виховної роботи в закладах освіти», 

2021р. 

- Всеукраїнська науково-практична конференція 

на тему: «Сучасні ресурси для організації 

ефективного навчання», 2021р. 

30.16. Обласні методичні об'єднання викладачів 

фізики та математики.  Участь у проведенні 

ОМО  2017, 2019, 2021 рр. 
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Інформатика та 

основи 

комп’ютерного 

моделювання 

(24 год.) 

Михалик Лариса 

Василівна 

Викладач Луцький національний 

технічний університет, 

2010 р. 

Професійне навчання. 

Комп’ютерні технології 

в управлінні та навчанні. 

Спеціаліст з 

комп’ютерних 

технологій в управлінні 

та навчанні 

Спеціаліст «ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № PV297429 

на тему «Майстер-клас зі 

створення леп буку. Від ідеї 

до реалізації» від 

22.12.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № SV556816 

на тему «Психічне здоров'я 

педагога у сучасних 

умовах: від теорії до 

практики» від  25.12.2020 

р.; 

«ВСЕОСВІТА»,  

сертифікат онлайн-курсів 

№ JR58117 на тему 

«Організація корекційно-

30.13. -  Інформатика та основи комп’ютерного 

моделювання  [Текст]:  методичні вказівки до 

практичних занять для студентів ІІІ курсу зі 

спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія, денної форми навчання/ укладач Л.В. 

Михалик – Любешів: ВСП «Любешівський ТФК 

Луцького НТУ», 2022 р. – с. 54. 

- Інформатика та основи комп’ютерного 

моделювання  [Текст]:  конспект лекцій для 

студентів ІІІ курсу зі спеціальності 192 

Будівництво та цивільна інженерія, ОПП 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн», денної форми навчання/ укладач Л.В. 

Михалик – Любешів: ВСП «Любешівський ТФК 

Луцького НТУ», 2022 р. – с. 79. 

 

3.14. Вебінар «STEM-технології у викладанні 



розвиткової роботи з дітьми 

з тяжкими порушеннями 

мовлення в умовах 

інклюзивного середовища» 

від 09.01.2021 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Дезінформація: види, 

інструменти та способи 

захисту» від     24.10.2021 

р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Академічна 

доброчесність: онлайн-курс 

для викладачів» від 

25.10.2021 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Школа для 

всіх» від  29.10.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Конструктор тестів, 

схвалений МОН. Надійний 

інструмент для перевірки 

знань» від        03.11.2021 

р.; 

Дія. Міністерство цифрової 

трансформації України, 

сертифікат на тему 

«Цифрограм для вчителів» 

від 29.11.2021р. 

 

природничих дисциплін у реаліях 

дистанційного навчання, підвищення 

кваліфікації за видом «вебінар» (дистанційно) на 

тему «Майстер-клас зі створення леп буку. Від ідеї 

до реалізації», підвищення кваліфікації за видом 

«вебінар» (дистанційно) на тему «Психічне 

здоров’я педагога у сучасних умовах: від ідеї до 

практики», 2021р. 

- Науково-практичний семінар «Роль сучасних 

апаратно-програмних засобів у формуванні 

професійної компетенції майбутніх фахівців» на 

тему «Формування професійних знань учнів ПТНЗ 

засобами комп’ютерних технологій», 2021р.. 

30.16. Обласні методичні об'єднання викладачів 

загальних технічних дисциплін, 2021, 2022рр.   
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Основи екології 

 (20 год.) 

 

Бущук 

Віра 

Яківна 

Викладач 

 

Волинський державний 

університет ім. 

Л.Українки 

1994 р., 

географія, біологія; 

вчитель географії і 

біології середньої школи 

Вища 

категорія, 

старший 

викладач 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Медіаграмотність для 

освітян» від       03.04.2020 

р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № QG744721 

на тему «Траєкторія 

розвитку сучасного 

педагога» від   21.08.2020 

р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

30.13. – Основи екології [Текст]:  методичні 

вказівки до виконання самостійної роботи  для 

студентів  1 курсу всіх напрямків підготовки 

денної форми навчання / уклад. В.Я. Бущук − 

Любешів: Любешівський технічний коледж 

Луцького НТУ, 2016 р. 

- Екологія [Текст]:  конспект лекцій для студентів  

1 курсу  всіх спеціальностей денної форми 

навчання / уклад. В.Я. Бущук − Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ,  

2017 р. 

- Основи екології. [Текст]: конспект лекцій для 



«Коронавірусна інфекція: 

факти проти паніки» від 

03.09.2020 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

09.09.2020 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання» для 

педагогів та керівників 

шкіл від 05.10.2020 р.; 

ВНУ ім. Л.Українки, 

сертифікат № АС 059-06 на 

тему «Освітні педагогічні 

науки» від 19.03.2021 р.; 

ГО «Українська асоціація 

екологічної психологічної 

допомоги», сертифікат 

Всеукраїнської онлайн-

конференції № 053/29-05-К 

на тему «Паростки 

майбутнього у парадоксах 

буденності» від 29.05.2021 

р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему 

«Автостопом по біології» 

від     30.05.2021 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Школа для 

всіх» від 29.10.2021 р.; 

НАДС. Дія. Міністерство 

цифрової трансформації 

України, сертифікат на 

тему «Цифрові навички для 

вчителів» від 05.12.2021 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему 

«Оцінювання без 

знецінювання» від 

26.01.2022 р.; 

ТОВ «На Урок», свідоцтво 

студентів 1,2 курсів всіх спеціальностей денної 

форми навчання / уклад. В.Я. Бущук − Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2018 р. 

- Біологія і екологія [Текст]:  дидактичні 

матеріали до уроків для здобувачів освіти 

освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр: галузь знань 19 Архітектура і 

будівництво спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія, галузь знань 07 Облік і 

оподаткування спеціальності 071 Бухгалтерський 

облік, галузь знань 20 Аграрні науки та 

продовольство спеціальності 208 Агроінженерія 

денної форми навчання / уклад. В.Я. Бущук − 

Любешів: ВСП «Любешівський ТФК Луцького 

НТУ»,  2020 р. с. 36 

- Екологія (Основи екології) [Текст]:  методичні 

вказівки до виконання практичних робіт для 

здобувачів освітньо-професійного рівня молодший 

спеціаліст галузь знань 19 Архітектура і 

будівництво спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія, галузь знань 27 Транспорт 

спеціальності 247 Автомобільний транспорт 

денної форми навчання / уклад. В.Я. Бущук − 

Любешів: ВСП «Любешівський ТФК Луцького 

НТУ», 2020р. – с. 22. 

30.14. - Всеукраїнський конкурс «Еко-

Техно-Україна -2021» - ІІ місце.  

Онлайн-квест «Зоряне сяйво столиць 

Європи та світу» - І місце. 

- Молодь – Енергетиці  України – 2017: 

конкурс. ІІІ місце. 

- Екологія – XXI століття. Проблеми та 

перспективи: науково-практична конференція, 

2018 р. Тема: «Електромобіль. Можливості та 

перспективи використання». Підготовка студента 

– науковий керівник. 

 - Молодь як стратегічний потенціал розбудови 

національної економіки: XII Міжнародна 

студентська наукова конференція 2019 рік, м. 

Луцьк. Три тези доповідей студентів – науковий 



№ В661-320546 на тему 

«Інтерактивна взаємодія на 

синхронному 

дистанційному уроці за 

допомогою сервісу 

Mentimeter» від 27.04.2022 

р. 

керівник.  

 - Дотик природи: обласний заочний етап 

Всеукраїнського біологічного форуму учнівської 

та студентської молоді. Тема дослідження: «Вибір 

кольору фарб для бджолиних вуликів», 2019 рік  - 

науковий керівник. 

- ІІІ Веукраїнська науково-практична 

конференція  у м. Одеса на тему: 

«Євроінтеграція екологічної політики 

України». Тема: екологічні засади 

інтродукції та збагачення біорізноманіття". 

Науковий керивник. 
30.16.- Обласні методичні об'єднання 

викладачів природничих дисциплін. Участь у 

проведенні ОМО  2016, 2018 рр. 

- Публікація на сайті Всеосвіта та Відкритий 

урок: методичні розробки уроків, позакласних 

заходів, 2019 рік. 

ХІІІ Всеукраїнська історико-краєзнавча 

конференція учнівської та студентської молоді 

«Південно-Східна Україна: зі стародавності у ХХІ 

століття» 

13 

Будівельна хімія  

(16 год.) 

Чорноус Ніна 

Микитівна 

Викладач, 

голова 

циклової 

комісії 

Київський орден Леніна 

державного університету 

ім. Т.Г.Шевченка, Диплом 

А-ІІ № 030677, 1975 р. 

Хімія;  

Хімік за спеціалізацією 

фізична хімія полімерів і 

колоїдів 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

2016 р. 

ТОВ «На Урок» 

свідоцтво №В218-757516 

на тему «Творчі методи 

трансформації та 

подолання конфліктів» 

від 27.02.2020р. ТОВ «На 

Урок», свідоцтво 

онлайн-курсів № В228-

757516 на тему «STEM, 

емоційний інтелект та 

гра-навчання» від 

27.02.2020 р.; 

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Протидія та 

попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах 

освіти» від 02.03.2020 р.; 

PROMETHEUS, 

30.10.  - Голова циклової методичної комісії 

викладачів математичних та природничо-

наукових дисциплін. 

30.13. -  Хімія [Текст]: методичні вказівки до 

виконання контрольних робіт для студентів всіх 

напрямків підготовки денної форми навчання/ 

укладач Н.М.Чорноус – Любешів - 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2015. – 52с  

- Хімія [Текст]: методичні вказівки до виконання 

самостійної роботи для студентів 1 курсу всіх 

напрямків підготовки денної форми навчання/ 

укладач Н.М.Чорноус. -  Любешів - 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2018. – 31с 

- Хімія [Текст]: конспект лекцій для здобувачів 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст галузь знань 19  Архітектура і 



сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Побутові 

відходи – дій зараз!» від 

03.03.2020р.;  

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Академічна 

доброчесність: онлайн-

курс для викладачів» від 

07.11.2021 р. 

будівництво спеціальності 192 Будівництво та 

будівельна інженерія денної форми навчання/ 

укладач Н.М.Чорноус - Любешів - Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2019.–78с. 

30.13. - ХІІІ Міжнародна студентська наукова 

конференція «Молодь як стратегічний потенціал 

розбудови національної економіки» - 

науковий керівник, березень 2020 (тези). 

- Науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії 

та перспективи-2021». 

30.15. Формування професійних 

компетентностей майбутніх фахівців: 

проблеми і перспективи: науково-методична 

конференція смт. Любешів, 2019. Тема: 

«Підвищення якості підготовки фахівців з 

використанням ІКТ».  

- Науково-практична конференція коледжу з 

доповіддю на тему «Активізація розумових 

здібностей та пізнавальної діяльності студентів 

на заняттях хімії», 2021 

- Науково-практична конференція «Актуальні 

проблеми сучасної освіти: реалії та перспективи-

2021», 2021р. 

30.16. Обласні методичні об'єднання 

викладачів природничих дисциплін. Участь у 

проведенні ОМО  2017, 2019 рр. 

 

-  

2. Цикл професійно-практичної підготовки (освітні компоненти, що формують фахові комп.) 

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 

 1. 

Матеріалознав-

ство 

(70 год.) 

Основи технології 

і організації 

будівельного 

виробництва 

(60 год.) 

Данилік Світлана 

Михайлівна 

Викладач, голова 

циклової комісії 

Український 

орден Дружби 

народів 

інститут 

інженерів 

водного 

господарства, 

Диплом УВ № 

913696,  1991 р. 

Промислове та 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий 

центр професійної 

освіти», свідоцтво №12 

СПВ 000264-18 на тему 

«Застосування 

дидактичних засобів у 

процесі вивчення 

матеріалознавства» від 

27.06.2018 р.; 

Луцький національний 

 30.3 Основи геології. Електронний підручник, 

2018р. 

30.10. Голова циклової методичної комісії. 

 30.13. – Методичні вказівки до практичних робіт з 

дисципліни «Основи технології і організації 

будівельного виробництва» для студентів освітньо-

професійної програми «Опорядження будівель і споруд 

та будівельний дизайн», спеціальності Будівництво та 

цивільна інженерія, 2020р. 

- Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 



Основи геології 

(18 год) 

Моделювання та 

макетування (30 

год.) 

 

Архітектурні 

деталі та 

обладнання 

інтер’єрів (32 

год.) 

 

 

 

 

цивільне 

будівництво; 

Інженер-

будівельник 

технічний університет, 

кафедра будівництва та 

цивільної інженерії, 

свідоцтво СПВ 

№05477296/000074-19 на 

тему «Застосування 

дидактичних засобів в 

процесі вивчення 

спецдисциплін» від      

28.03.2019 р.; 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ NН 081956 на тему 

«Особливості гендерної 

рівності в освітньому 

процесі» від 28.01.2020 

р.; 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ ТА871555 на тему 

«Форми та методи 

подання матеріалу в 

умовах дистанційного 

навчання» від 08.04.2020 

р.; 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ YР 035245 на тему 

«Проєктна діяльність в 

освітньому процесі. З 

чого розпочати?» від 

09.04.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ XR162840 на тему 

«Рефлексивне 

оцінювання в освітньому 

процесі як ресурс 

особистісного розвитку» 

від 25.05.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ DH924715 на тему 

«Розвиток уваги на 

різних вікових етапах. 

Порушення уваги» від     

дисципліни «Основи технології і організації 

будівельного виробництва» для студентів освітньо-

професійної програми «Опорядження будівель і споруд 

та будівельний дизайн», спеціальності Будівництво та 

цивільна інженерія, 2020р. 

- Конспект лекцій з дисципліни «Основи технології і 

організації будівельного виробництва» для студентів 

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель 

і споруд та будівельний дизайн», спеціальності 

Будівництво та цивільна інженерія, 2020р. 

- Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 

«Матеріалознавство» для студентів освітньо-

професійної програми «Опорядження будівель і споруд 

та будівельний дизайн», спеціальності Будівництво та 

цивільна інженерія, 2020р. 

30.13. Конспект лекцій з дисципліни 

«Матеріалознавство» для студентів освітньо-

професійної програми «Опорядження будівель і споруд 

та будівельний дизайн», спеціальності Будівництво та 

цивільна інженерія, 2021р. 

30.13. Конспект лекцій з дисципліни «Основи геології» 

для студентів освітньо-професійної програми 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн», спеціальності Будівництво та цивільна 

інженерія, 2019р. 

 

30.15. Формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців: проблеми і перспективи: 

матеріали науково-методичної конференції смт. 

Любешів, 2019 рік. Тема «Формування професійної 

компетентності учнів та студентів на основі 

інтегративного підходу», Данилік С.М. Пігулко Н.З.  

-«Перспектива - 2019»: Всеукраїнська наукова 

конференція для творчої молоді, м. Маріуполь, 26 квітня 

2019 рік. Тема: «Біобетон». 

- Інновації науки ХХІ століття: матеріали ХХХУІ 

міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

м.Вінниця, 18 листопада 2019 рік. Тема «Новітні ВІМ-

технології в будівництві». 

-Формування  сучасної  наукової  думки: 

матеріали міжнародної наукової конференції, 31 

січня,  2020 рік. Кропивницький, Україна: 

МЦНД. Тема доповіді:  «Збереження 

навколишнього середовища при зеленому 



27.10.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ AV099020 на тему 

«Мотивація учнів 

шляхом власних 

досягнень вчителя» від 

03.11.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ UW193352 на тему 

«Ефективна цифрова 

взаємодія з учнями в 

умовах дистанційного 

навчання. Онлайн-

ресурси для 

урізноманітнення 

освітнього процесу» від 

10.11.2020 р.; 

Білоцерківський інститут 

неперервної професійної 

освіти, сертифікат 

Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-

конференції                                       

№ НПК-04-01-25/0144 на 

тему «Інноваційні 

технології при підготовці 

фахівців будівельної 

галузі» від 19.11.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ YN081534 на тему 

«Сучасні підходи до 

організації виховної 

роботи в закладах 

освіти» від     03.12.2020 

р.; 

ТМ «Sniezka», 

сертифікат на тему 

«Практичне 

використання 

лакофарбових матеріалів 

ТМ «Sniezka» та 

технологій групи 

компаній «Sniezka»» від 

будівництві» Данилік С.М., Герасимик-Чернова 

Т.П.  

- «ПЕРСПЕКТИВА-2021», Всеукраїнська 

наукова конференція для творчої молоді,  тема 

статті: «СКЛЯНА ЧЕРЕПИЦЯ – НОВИЙ ВИТОК 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ», 26 квітня 2021 року;  

- Актуальні проблеми сучасної освіти: 

реалії та перспективи, ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція, 13-14 травня 

2021 року, тема: «Літракон – напівпрозорий 

(світлопропускний бетон) бетон», «Еко-стиль в 

дизайні інтер’єру»;  

- Львівський науковий форум ІУ 
Міжнародна науково-практична конференція 

«Пріоритетні напрями досліджень в науковій та 

освітній діяльності», 21-22 жовтня 2021 року, 

«Гнучка плитка – інноваційний облицювальний 

матеріал»;  

- Сучасні світові тенденції розвитку 

науки, освіти та технологій. Міжнародна 

науково-практична конференція, 19 жовтня 2021 

року, тема «Рідке дерево – екологічно чистий 

композиційний матеріал». 

- Круглий стіл «Велике руйнівництво: 

втрати будівельного фонду України під час 

війни. Відбудова України»доповідь на тему: «Як 

тепер треба будувати: 9 висновків, які ми зробили 

після повномасштабного вторгнення» травень 

2022 року, ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

- Студентська науково-практична конференція 

«Сучасні матеріали та технології в будівництві», 

тема тез «БАМБУК ЯК БУДМАТЕРІАЛ» - Латич 

Ю.В., ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА 

ІНДИВІДУАЛЬНИХ БУДИНКІВ «ІЗОДІМ» - 

Жолондевський В.Ю., Науковий керівник – 

Данилік С.М.,  травень 2022 року, ВСП «ЛТФК 

ЛНТУ». 

30.16. Обласне методичне об'єднання викладачів 

технічних дисциплін  смт. Любешів. Доповідь на 

тему: «Організація самостійної роботи студентів 

в умовах кредитно-модульної системи », 2018р. 



04.02.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ YC916126 на тему 

«Урізноманітнюємо 

освітній процес за 

допомогою розробок. 

Відповідально 

використовуємо 

методичні розробки у 

освітньому процесі» від 

25.05.2021 р.; 

ГО «Соціальна 

перспектива», сертифікат 

№ ISO51Y-CE000432 на 

тему «Інклюзія та 

дистанційне навчання» 

від 05.11.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ RS834688 на тему 

«Figma – сучасний 

інструмент для 

створення якісних 

методичних матеріалів. 

Від ідеї до реалізації» від   

03.12.2021 р. 

2. 

Технологія і 

організація 

опоряджувальних 

робіт та 

будівельний 

дизайн (34 год.) 

Економіка 

будівництва 

(50 год.) 

Нормування праці 

і кошторис (22 

год.) 

 

 

Оласюк Валентина 

Сергіївна 

Викладач Луцький 

національний 

технічний 

університет,  

Диплом ВС № 

36673265, 2009 р. 

Промислове і 

цивільне 

будівництво;  

Спеціаліст 

будівництва 

Спеціаліст  

І категорії  

 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова ВСП 

«Львівський навчально-

науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво №000272-18 на 

тему «Дискусія як засіб 

мотивації навчальної 

діяльності» від 27.06.2018 

р;. «ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ QF308529 на тему 

«Онлайн-інструменти для 

створення навчальних відео 

та скринкастів» від 

29.04.2020 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Про 

30.3 Нормування праці та кошторис. 

Електронний підручник, 2018р. 

30.13. Конспект лекцій з дисципліни «Нормування 

праці та кошторис» для студентів освітньо-професійної 

програми «Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн», спеціальності Будівництво та 

цивільна інженерія, 2020р. 

 - Методичні вказівки до самостійної роботи з 

дисципліни «Нормування праці та кошторис» для 

студентів освітньо-професійної програми 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн», спеціальності Будівництво та цивільна 

інженерія, 2020р.  

- Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни 

«Нормування праці та кошторис» для студентів 

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель 

і споруд та будівельний дизайн», спеціальності 

Будівництво та цивільна інженерія, 2020р. 



дистанційний та змішаний 

формати навчання» для 

педагогів та керівників 

закладів ПТО від 

20.12.2020р.;. 

 «ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ SW 734115 на тему 

«Формування основних 

категорій та видів 

проєктування викладачем 

дидактичної системи 

закладу фахової 

передвищої освіти в 

контексті трансформації 

освітнього законодавства» 

від       17.02.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № OV868738 

на тему «Організація 

роботи з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами у закладах 

освіти» 

від 10.03.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № 

BW186611 на тему 

«Особливості адаптації та 

модифікації освітнього 

процесу в контексті 

інклюзивного навчання» 

від   27.10.2021 р.; 

ДІЯ. НАДС. Базовий курс 

сертифікат на тему 

«Цифрові навички для 

вчителів» від    01.12.2021 

р.; 

ТЗОВ МЦФЕР-Україна, 

сертифікат на тему 

«Підвищення 

кваліфікації:як планувати 

та визнавати», від 

08.12.2021 р.;  

Регіональний навчально-

практичний центр КНАУФ 

- Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 

«Організація опоряджувальних робіт кольорового та 

просторового дизайну» для студентів освітньо-

професійної програми «Опорядження будівель і споруд 

та будівельний дизайн», спеціальності Будівництво та 

цивільна інженерія, 2020р. 

- Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Організація опоряджувальних робіт 

кольорового та просторового дизайну» для студентів 

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель 

і споруд та будівельний дизайн», спеціальності 

Будівництво та цивільна інженерія, 2020р. 

- Конспект лекцій з дисципліни «Організація 

опоряджувальних робіт кольорового та просторового 

дизайну» для студентів освітньо-професійної програми 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн», спеціальності Будівництво та цивільна 

інженерія, 2021р. 

- Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Організація опоряджувальних робіт 

кольорового та просторового дизайну» для студентів 

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель 

і споруд та будівельний дизайн», спеціальності 

Будівництво та цивільна інженерія, 2021рік 

30.15. Формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців: проблеми і перспективи: 

матеріали науково-методичної конференції смт. 

Любешів, 2019 рік. Тема: «Формування професійної 

компетентності особистості у процесі підготовки 

молодшого спеціаліста». Оласюк В.С., Кух І..П. 

Роль особистості куратора у формуванні 

творчого працездатного колективу6 педагогічні 

читання, Любешів, 2018р. Тема доповіді: Роль куратора 

у формуванні професійної комтетентності студентів 

Наукові тренди постіндустріального 

суспільства: матеріали Міжнародної наукової 

конференції м. Рівне, 28. 02. 2020 року. Тема: 

«Державне регулювання  економіки будівельної галузі», 

Оласюк В.С. 

- «ВОЛИНСЬКА ВЕСНА: перші 

паростки науки», V Всеукраїнська студентська 

науково-практична онлайн-конференція,  тема 

«Тенденції розвитку професійної освіти в умовах 

ринку праці» 2021р. Науковий керівник. 

- Круглий стіл «Велике руйнівництво: 



на базі Луцького ВПУ, 

сертифікат № 2426 на тему 

«Зведення каркасної 

будівлі із панелей ЛСТК з 

використанням 

комплексних систем 

КНАУФ. Монтаж 

перегородки з Аквапанелі» 

від 03.02.2022 р. 

втрати будівельного фонду України під час 

війни. Відбудова України», доповіді на теми: 

«Чого коштуватиме відбудова України», 

«Відновлення будинків і споруд», травень 2022 

року, ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ». 

30.16. Обласне методичне об'єднання викладачів 

технічних дисциплін  смт. Любешів. Відкритий 

бінарний урок на тему: «Засоби вимірювання», 

2017р. 

30.17.  Досвід практичної роботи – 5 років. 

3. 

Конструкції 

будівель і споруд 

(74 год.) 

Експлуатація, 

реконструкція та 

модернізація 

будівель        (73 

год.) 

Вступ до 

спеціальності 

(34 год.)  

 

 

 

Масюк  Василь 

Петрович 

Викладач 

 

Луцький 

національний 

технічний 

університет, 

2014р. Міське 

будівництво та 

господарство. 

Спеціаліст 

будівництва 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Національний 

педагогічний університет  

імені М.П. Драгоманова 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти» 

свідоцтво  12СПВ № 

000277-18 на тему 

«Застосування 

дидактичних засобів у 

процесі вивчення 

спецдисциплін» від 

27.06.2018 р.;              ГО 

«Платформа ОСВІТИ»,  

сертифікат №10459087434 

на тему «Реалізація 

освітніх проектів у 

закладах освіти. STEМ» 

від 12.12.2020 р.;               

ГО «ІППО», сертифікат 

онлайн-курсів 

№48531131782 на тему 

«Перевернуті уроки. 

Нестандартні методики 

навчання» від 17.04.2021 

р. 

30.13. – Конструкції будівель і споруд [Текст]: 

конспект лекцій для студентів 2 курсу 

спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія, ОПП «Опорядження будівель і споруд 

та будівельний дизайн»), денної форми навчання/ 

уклад. В.П. Масюк − Любешів: ВСП 

«Любешівський ТФК  ЛНТУ», 2022. – 69 с. 

Конструкції будівель і споруд [Текст]: к методичні 

вказівки до самостійного опрацювання 

навчального матеріалу для студентів спеціальності 

192 Будівництво та цивільна інженерія, ОПП 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн»), денної форми навчання/ уклад. В.П. 

Масюк − Любешів: ВСП «Любешівський ТФК  

ЛНТУ», 2022. – 101 с. 

Конструкції будівель і споруд    [Текст]: 

Методичні вказівки до виконання курсового 

проєкту для здобувачів освіти освітньо-

професійного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр» з спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія, ОПП «Опорядження будівель і 

споруд та будівельний дизайн» денної форми 

навчання / уклад. Т.П. Герасимик-Чернова, В.П. 

Масюк. − Любешів: ВСП «Любешівський ТФК 

ЛНТУ», 2022. – 32 с. 

Вступ до спеціальності [Текст]: методичні вказівки 

до самостійного опрацювання навчального 

матеріалу, для студентів І курсу зі спеціальності 

192 Будівництво та цивільна інженерія (5.06010101 

«Будівництво та експлуатація будівель і споруд» 

5.06010115 «Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн»), денної форми навчання/ 

уклад. Т.П. Герасимик-Чернова, Масюк В.П. − 



Любешів: Любешівський технічний коледж 

Луцького НТУ, 2016. – 15 с. 

Експлуатація, реконструкція та модернізація 

будівель  [Текст]: навч.   посібник для здобувачів 

освіти за спеціальністю 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» денної форми навчання / 

уклад. Т. Герасимик-Чернова, В. Масюк; В С П  

« Л ю б е ш і в с ь к и й  Т Ф К  Л Н Т У » – 

Любешів, 2022. – 246 с. 

Експлуатація, реконструкція та  модернізація 

будівель  [Текст]: завдання до комплексної 

контрольної роботи для здобувачів освіти за 
спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія», ОПП «Опорядження будівель і 
споруд та будівельний дизайн» денної форми 

навчання / уклад. Т. Герасимик-Чернова, В. 

Масюк; В С П  « Л ю б е ш і в с ь к и й  
Т Ф К  Л Н Т У » – Любешів, 2022. –36 с. 

30.14. Розвиток сучасної науки: результати, 

проблеми, перспективи, І студентська наукова 

конференція, 5-6 березня 2020 рік – науковий 

керівник. 

30.15. - Формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців: проблеми і перспективи: матеріали 

науково-методичної конференції смт. Любешів, 2019 

рік. Тема «Формування життєвих компетентностей 

особистості у процесі підготовки фахівців», Масюк В. 

П., Герасимик-Чернова Т.П.. 

- Розвиток критичного мислення в процесі 

освітньої діяльності: вітчизняний та 

європейський виміри: матеріали міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, 13 

лютого, 2020 рік. Тема доповіді «Розвиток 

критичного мислення в процесі вивчення 

технічних дисциплін» - Герасимик-Чернова Т.П., 
Масюк В.П. 

- Сучасна парадигма освіти з охорони 

праці. Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція до Дня охорони праці.  

Тема: «Організація служби охорони праці в 

закладі освіти»  Герасимик-Чернова Т.П., Масюк 

В.П., 27.04.2021р. 

 

30.16. Обласне методичне об’єднання викладачів 



безпеки життєдіяльності та охорони праці, 

2016р., 2018р.  

4. 

Основи 

теоретичної 

механіки та опору 

матеріалів 

(48 год.) 

Інженерні мережі 

(24 год.) 

 

 

 

Герасимик-Чернова 

Тетяна Павлівна 

Заступник 

директора з НР, 

викладач 

Глухівський 

державний 

педагогічний 

університет, 

Диплом СМ № 

30884168, 2007 

р. Професійне 

навчання. 

Інженер-

педагог 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова, свідоцтво 

№ 000287-18 «Уроки 

спецдисциплін з 

мультимедійною 

підтримкою» від 27.06.2018 

р.; 

ЛНТУ, свідоцтво СПВ 

№05477296/000071-19 на 

тему «Формування 

самостійної компетентності 

майбутніх будівельників як 

сучасна педагогічна 

проблема» від  28.03.2019 

р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів QE 088422 

на тему «Онлайн-тести від 

«Всеосвіти» - 

альтернативний інструмент 

для організації навчання» 

від 25.04.2020 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Коронавірусна інфекція: 

факти проти паніки» від        

27.04.2020 р.; 

СНУ ім. Лесі Українки, 

сертифікат онлайн-курсів 

№ МІК 3-067 на тему 

«Шляхи удосконалення 

професійних 

компетентностей фахівців в 

умовах сьогодення» від 

29.05.2020 р.; 

НПУ імені М.П. 

Драгоманова, сертифікат 

 30.7. Робота у чотирьох експертних комісій при 

Акредитаційній комісії МОН України – 2015, 

2016, 2019 рр. Член комісії. 

30.10. Завідуюча відділення 2007-2015 рр. 

Заступник директора з НР коледжу з 2015 року. 

 30.13. – Основи теоретичної механіки та  

опору матеріалів [Текст]: Конспект лекцій з 

дисципліни «Основи теоретичної механіки та 

опору матеріалів» для студентів, що навчаються 

за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна 

інженерія» денної форм навчання/ уклад. Т.П. 

Герасимик-Чернова. – Любешів: Любешіський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2018. – 106 с.; 

- Опір матеріалів [Текст]:  методичні вказівки до 

виконання лабораторних робіт  для студентів 2 

курсу зі спеціальності: «Будівництво та цивільна 

інженерія», денної форми навчання/ уклад. Т.П. 

Герасимик-Чернова – Любешів: Любешівський 

ТК Луцького НТУ, 2019. – с. 20.  

Основи теоретичної механіки та  опору 

матеріалів [Текст]: методичні вказівки до 

виконання сомостійних робіт  для студентів 2 

курсу зі спеціальності: «Будівництво та цивільна 

інженерія», денної форми навчання/ уклад. Т.П. 

Герасимик-Чернова – Любешів: Любешівський 

ТК Луцького НТУ, 2018. – с. 41.  

- Вступ до спеціальності [Текст]: методичні 

вказівки до самостійного опрацювання 

навчального матеріалу, для студентів І курсу зі 

спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія (5.06010101 «Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд» 5.06010115 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн»), денної форми навчання/ уклад. Т.П. 



№6113355310 від 

30.05.2020 р.; 

ГО «РУХ освіта», 

сертифікат Всеукраїнської 

наукової онлайн-

конференції      № 

7936757340 на тему 

«Педагог майбутнього. 

Практичні навички та 

інструменти. НУШ» від 

18.08.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № NE 

991589 на тему «STEM-

освіта: ресурси та 

перспективи розвитку в 

2020-2021 навчальному 

році» від 25.08.2020 р.; 

ГО «Фонд підтримки 

інформаційного 

забезпечення студентів», 

сертифікат № 2155218254  

на тему «Педагог на часі 

змін. Інструменти вчителя 

2021» від 29.08.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів  № FU422319 

на тему «Платформа 

«Всеосвіта» для змішаного 

навчання. Домашні 

завдання в режимі онлайн 

та електронний журнал для 

якісного контролю знань» 

від 01.09.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № OL 

301592 на тему 

«Психолого-педагогічна 

підтримка дітей та учнів на 

початку навчального року» 

від 04.09.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № EN 

4592201 на тему 

«Формування основних 

категорій та видів 

Герасимик-Чернова, В.П. Масюк − Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2016. – 15 с.  

30.14. ХVІ Всеукраїнський конкурс «Молодь 

енергетиці України: відкритий конкурс 

молодих вчених та енергетиків»,  2017 рік - 

диплом ІІ ступеня, студент коледжу Чернов О.В., 

науковий керівник Герасимик-Чернова Т.П. 

ХІХ Всеукраїнський конкурс «Молодь 

енергетиці України - 2019: відкритий конкурс 

молодих вчених та енергетиків»,  студент 

коледжу Чернов О.В., наукові керівники 

Герасимик-Чернова Т.П., Кух І.П. 

Розвиток сучасної науки: результати, 

проблеми, перспективи. І студентська 

конференція, 5-6 березня 2020р. Науковий 

керівник – три тези доповідей. 

30.15. - Науково-методичне забезпечення 

професійної освіти і навчання: матеріали 

всеукраїнської науково-практичної конференції, 

м. Київ 19 квітня 2016 рік. Тема доповіді: 

«Управління ПТНЗ в сучасних ринкових умовах» 

- Т. Герасимик-Чернова. 

- Основні напрямки розвитку педагогічної 

науки: матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 21-22 жовтня 2016 рік, м. 

Харків.  Тема доповіді: «Сучасні підходи до 

організації інклюзивного навчання у ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації» 

- Підготовка конкурентно-здатних фахівців: 

виклики сучасності: матеріали всеукраїнської 

науково-практичної конференції, 25-26 квітня 

2018 рік, м. Кривий Ріг. Тема доповіді: «Шляхи 

модернізації системи освіти в Україні з метою 

підготовки конкурентоздатних фахівців». 

- Професійна освіта в умовах сталого 

розвитку: матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції,  8 листопада 2018 рік, м. 

Київ. Тема доповіді: «Особливості професійної 



проектування викладачем 

дидактичної системи 

закладу фахової 

передвищої освіти в 

контексті трансформації 

освітнього законодавства» 

від 01.02.2021 р.; 

ТМ «Sniezka», сертифікат 

на тему «Практичне 

використання 

лакофарбових матеріалів 

ТМ «Sniezka» та технологій 

групи компаній «Sniezka»» 

від 04.02.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Організація роботи з 

дітьми з особливими 

освітніми потребами у 

закладах освіти»  № OS 

183302 від 21.03.2021 р.; 

НМЦ ПТО, сертифікат 

онлайн-курсів № К- 0370 на 

тему «Творчі сходинки 

Волині» від 06.05.2021 р.; 

ГО «Соціальна 

перспектива», сертифікат 

онлайн-курсів                № 

ZBJBOC-CE 000095 на 

тему «Інформаційні 

технології та веб-ресурси в 

інклюзивному освітньому 

середовищі» від 30.07.2021 

р.; 

ГО «Центр «Розвиток 

КСВ», сертифікат № 

102021052 на тему 

«Навички для успішної 

кар’єри» від     10.10.2021 

р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № SX790500 

на тему «Особливості 

адаптації та модифікації 

освітнього процесу в 

контексті інклюзивного 

підготовки при вивченні інженерного 

креслення». 

- Інновації науки ХХІ століття: матеріали ХХХУІ 

міжнародної\ науково-практичної інтернет-конференції 

м.Вінниця, 18 листопада .2019 рік. Тема «Новітні ВІМ-

технології в будівництві». 

- Зелене будівництво: матеріали І Міжарожної 

науково-практичної конференції, 12-13 

листопада, 2019 рік, м. Київ, КНУБА. Тема: 

«Користь від зеленого будівництва». 

Формування професійної компетентності майбутніх 

фахівців: проблеми і перспективи: матеріали науково-

методичної конференції смт. Любешів, 2019 рік. Тема 

«Формування життєвих компетентностей особистості у 

процесі  підготовки фахівців», Герасимик-Чернова Т.П., 

Масюк В.П. 

- Вектор пошуку в сучасному освітньому 

просторі: матеріали VІІ Всеукраїнської науково-

практичної конференції, 12 грудня 2019 рік. 

Тема:Особливості викладання предмета 

«технології» у ПТНЗ та закладах фахової перед 

вищої освіти, Герасимик-Чернова Т.П., Хомич 

Ю.А. 

- Формування  сучасної  наукової  думки: 

матеріали міжнародної наукової конференції, 31 

січня,  2020 рік. Кропивницький, Україна: 

МЦНД. Тема доповіді:  «Особливості 

впровадження сучасних екологічних технологій», 

Герасимик-Чернова Т.П., Шмаль О.Ф., Пігулко 

Н.З. 

 

-Формування  сучасної  наукової  думки: 

матеріали міжнародної наукової конференції, 31 

січня,  2020 рік. Кропивницький, Україна: 

МЦНД. Тема доповіді:  «Збереження 

навколишнього середовища при зеленому 

будівництві» Данилік С.М., Герасимик-Чернова 

Т.П.  

- Формування  сучасної  наукової  думки: 

матеріали міжнародної наукової конференції, 31 

січня,  2020 рік. Кропивницький, Україна: 



навчання» від    27.10.2021 

р.; 

ТзОВ «МЦФЕР-Україна», 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Підвищення 

кваліфікації: як планувати 

та визнавати результати: 

від 08.12.2021 р.; 

Регіональний навчально-

практичний центр КНАУФ 

на базі Луцького ВПУ, 

сертифікат № 2425 на тему 

«Зведення каркасної 

будівлі із панелей ЛСТК з 

використанням 

комплексних систем 

КНАУФ. Монтаж 

перегородки з Аквапанелі» 

від 03.02.2022 р. 

МЦНД. Тема доповіді:  «Міжпредметні зв’язки 

при вивченні  дисципліни будівельне креслення» 

- Герасимик-Чернова Т.П.,  Кух І.П.. 

- Розвиток критичного мислення в процесі 

освітньої діяльності: вітчизняний та 

європейський виміри: матеріали міжнародної 

науково-практичної інтернет-конференції, 13 

лютого, 2020 рік. Тема доповіді «Розвиток 

критичного мислення в процесі вивчення 

технічних дисциплін» - Герасимик-Чернова Т.П., 

Масюк В.П. 

- Сучасна парадигма освіти з охорони 

праці. Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція до Дня охорони праці.  
Тема: «Організація служби охорони праці в 

закладі освіти»  Герасимик-Чернова Т.П., Масюк 

В.П., 27.04.2021р. 

- Охорона довкілля, використання природних 

ресурсів та забезпечення екологічної безпеки. 

Всеукраїнська науково-практична конференція, 

03 червня 2022 року, м. Запоріжжя,теми тез:  

- «Показники екологічної урбанізації регіонів 

України», 

- «Використання інформаційних технологій для 

довкілля».  

- Круглий стіл «Велике руйнівництво: втрати 

будівельного фонду України під час війни. 

Відбудова України», травень 2022 року, ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ,  доповідь на теми:  

- «Особливості будівництва після закінчення 

війни. Нові безпекові стандарти житлової 

забудови»,  

- «Досвід Ізраїлю і ніяких «панельок»: якими 

будуть нові будинки після війни»,  

- «Зруйновані пам'ятки архітектури та культурної 

спадщини». 

30.8. -  Перспектива – 2017: Всеукраїнська 

наукова конференція для творчої молоді, 26 

квітня 2017 рік, м. Маріуполь. Тези доповідей 

студентів – науковий керівник Герасимик-

Чернова Т.П.. 

- Перспектива – 2019: Всеукраїнська наукова 

конференція для творчої молоді, 26 квітня 2019 



рік, м. Маріуполь. Три тези доповідей студентів – 

науковий керівник Герасимик-Чернова Т.П.. 

- Актуальні проблеми сучасної освіти: реалії 

та перспективи: всеукраїнська науково-

практична конференція студентів та викладачів 

закладів вищої освіти, 17 травня 2019 рік, м. 

Маріуполь. Три тези доповідей студентів – 

науковий керівник. 

- Розвиток сучасної науки: результати, 

проблеми, перспективи, І студентська наукова 

конференція, 5-6 березня 2020 рік – науковий 

керівник. 

- «ВОЛИНСЬКА ВЕСНА: перші паростки 

науки», V Всеукраїнська студентська науково-

практична онлайн-конференція,  тема «Тенденції 

розвитку професійної освіти в умовах ринку 

праці» 2021р. Науковий керівник. 

- Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми сучасної 

освіти: реалії та перспективи», тема доповіді: 

«Зміна характеристик міцності та 

деформативності матеріалів залізобетонних 

конструкцій при впливах високих температур», 

студент Чернов О.В., науковий керівник 

Герасимик-Чернова Т.П. (2020р.) 

- СТУДЕНТСЬКА МОЛОДЬ ТА 

ІННОВАЦІЇ, ІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНА ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦІЯ, тема 

доповіді: Енергетичний аудит у будівництві, 

18.05.2021р., Науковий керівник Герасимик-

Чернова Т.П., студент Чернов О.В. 

- «ПЕРСПЕКТИВА-2021». 

Всеукраїнська науково конференція для 

творчої молоді,  наукова стаття 

«ІНФОРМАЦІЙНЕ МОДЕЛЮВАННЯ В 

БУДІВНИЦТВІ (BIM)» - науковий керівник 

Герасимик-Чернова Т.П. (Кундік С., Чернов О.), 

26.04.2021р. 

- ІІІ Міжнародна науково-практична 

онлайн-конференція «Актуальні проблеми, 

пріоритетні напрямки та стратегії розвитку 

України». 

Тема доповіді: «ЗАМІНА БЕТОНУ НА 



МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЇ У БУДІВНИЦТВІ», 

Чернов О.В., науковий керівник Герасимик-

Чернова Т.П., 13 жовтня 2021р. 

- Всеукраїнський науково-педагогічний 

журнал «Освітній фактор», наукова стаття на 

тему  «Підвищення якості дистанційної освіти 

під час війни», .Герасимик-Чернова Т.П., квітень, 

2022р. 

- 30.17. Досвід практичної роботи за 

спеціальністю – 5 років. 

5. 

Креслення та 

основи нарисної 

геометрії 

(30 год.)  

Будівельні 

машини та 

обладнання 

(31 год.)  

 

Шталь Оксана 

Федорівна 

Викладач Луцький 

національний 

технічний 

університет,  

Диплом ВС № 

39103628, 

2010 р. 

Автомобільні 

дороги та 

аеродроми;  

Магістр 

будівництва 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ ZT355377 на тему 

«Онлайн-тестування як 

форма контролю та 

підвищення якості 

знань» від      23.01.2020 

р.;   Луцький 

національний технічний 

університет, кафедра 

будівництва та цивільної 

інженерії, свідоцтво 

№205 на тему 

«Технологія та 

організація ОР і ЗС»  від 

11.03.2020 р.;  

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ SM434693 на тему 

«Форми та методи 

подання матеріалу в 

умовах дистанційного 

навчання» від 08.04.2020 

р.;   

ТОВ «На Урок», 

свідоцтво онлайн-курсів 

№ В269-727621 на тему 

«Мотивація до навчання 

під час карантину» від 

21.04.2020 р.;  

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Протидія та 

30.3. Електронний підручник з дисципліни 

«Технологія опоряджувальних робіт та захист 

споруд». 2017 р. 

30.10. Посада − Відповідальний секретар 

приймальної комісії  2019 р. 

 30.13. – Будівельні машини та обладнання 

[Текст]: Конспект лекцій для ЗО галузь знань 19 

Архітектура і будівництво спеціальності 192 

Будівництво та цивільна інженерія, ОПП 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн» денної форми навчання / уклад. О.Ф. 

Шмаль. − Любешів : Любешівський технічний 

коледж Луцького НТУ, 2020. – 57 с. 

- Технологія опоряджувальних робіт та захист 

споруд [Текст]: конспект лекцій для студентів 

спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія освітньо-професійної програми 

Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн денної форми навчання / уклад. О.Ф. 

Шмаль. − Любешів: Любешівський технічний 

коледж Луцького НТУ, 2019. – 278 с 

- Технологія опоряджувальних робіт та захист 

споруд [Текст]: методичні вказівки до виконання 

курсової роботи для студентів спеціальності 192 

Будівництво та цивільна інженерія освітньо-

професійної програми Опорядження будівель і 

споруд та будівельний дизайн денної форми 

навчання/уклад. О.Ф. Шмаль. − Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2019. – 19 с 

30.15. – Формування професійної компетентності 



попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах 

освіти» від 14.10.2021 р.;       

EdEra, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Бери й роби. Змішане та 

дистанційне навчання» 

від 28.11.2021 р.;       

EdEra, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Академічна 

доброчесність» від       

28.11.2021 р.;            Дія. 

Міністерство цифрової 

трансформації України, 

сертифікат на тему 

«Цифрограм для 

вчителів» від 29.11.2021 

р. 

майбутніх фахівців: проблеми і перспективи: 

матеріали науково-методичної конференції смт. 

Любешів, 2019 рік. Тема «Формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців при викладанні 

спеціальних дисциплін будівельного профілю», Шмаль 

О.Ф. 

- Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та 

принципи, участь у науковій конференції 18 

січня 2020 рік. 

- Формування  сучасної  наукової  думки: 

матеріали міжнародної наукової конференції, 31 

січня,  2020 рік. Кропивницький, Україна: 

МЦНД. Тема статті:  «Особливості впровадження 

сучасних екологічних технологій» Герасимик-

Чернова Т.П., Шмаль О.Ф., Пігулко Н.З. 

- Актуальні проблеми сучасної освіти: 

реалії та перспективи, ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція, 13-14 травня 

2021 року, тема «Інноваційні технології при 

викладанні креслення»;  

- Сучасні світові тенденції розвитку 

науки, освіти та технологій. Міжнародна 

науково-практична конференція, 19 жовтня 2021 

року, тема «Звукоізоляційні матеріали». 

- Круглий стіл « Велике руйнівництво: 

втрати будівельного фонду України під час 

війни. Відбудова України», травень 2022 року, 

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ», доповіді на 

теми: «Швидкомонтовані котеджні містечка», 

«Багатоповерхові будівлі із сендвіч-панелів».  

6. 

 

Основи охорони 

 праці (60 год.) 

 

Метрологія і 

стандартизація (24 

год.) 

 

Безпека 

життєдіяльності  

(16 год.) 

 

 

Пігулко Наталія 

Захарівна 

Викладач Рівненський 

державний 

технічний 

університет,  

Диплом МБНХ № 

006268,  

1999 р. 

Технологія 

будівельних 

конструкцій 

виробів і 

Спеціаліст І 

категорії, 

2013 р. 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

28.11.2019 р.; 

Луцький національний 

технічний університет, 

сертифікат про підвищення 

кваліфікації № 206 на тему 

«Метрологія і 

стандартизація, технологія і 

організація РБР» від 

11.03.2020 р.; 

30.2- Електронний підручник з дисципліни «Основи 

охорони праці», 2022р. 

30.13. - Метрологія і стандартизація [Текст]: 

методичні вказівки до виконання практичних 

робіт для студентів  3 курсу спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-

професійної програми «Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд», денної форми 

навчання/ уклад. Н.З.Пігулко − Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2019. – 21 с. 

- Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Метрологія і стандартизація» для студентів 



 

 

матеріалів;  

Інженер-

будівельник-

технолог 

Державне підприємство 

«Волинський експертно-

технічний центр 

Держпраці», свідоцтво № 

421/ОП на тему 

«Навчання та перевірка 

знань з ОП» від 07.08.2020 

р.; 

«ВСЕОСВІТА» сертифікат 

онлайн-курсів № ND 

590884 на тему 

«Підвищення рівня 

цифрової грамотності 

педагогічних працівників. 

Можливості платформи 

«Всеосвіта» для 

дистанційного навчання від     

27.11.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА» сертифікат 

онлайн-курсів № RM 

580504 на тему «Технології 

створення та виготовлення 

методичних розробок. Ідеї, 

реалізація, собівартість» від 

27.11.2020 р.; 

ГО «Соціальна 

перспектива», сертифікат 

онлайн-курсів №2SMRP8-

CE000276 на тему 

«Інклюзія та дистанційне 

навчання» від 22.02.2021 р.; 

Всеукраїнська науково-

практична інтернет-

конференція до Дня 

охорони праці: "Сучасна 

парадигма освіти з охорони 

праці" на тему 

"Перспективи розвитку 

викладання дисципліни 

"Охорона првці" у ВНЗ", 

сертифікат 04-03/102 від 

27.04.2021 р.; 

ДІЯ. Міністерство 

цифрової трансформації 

України, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель 

і споруд та будівельний дизайн», спеціальності 

Будівництво та цивільна інженерія  

- Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» 

для студентів освітньо-професійної програми 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн», спеціальності Будівництво та цивільна 

інженерія  

- Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Основи охорони праці» для студентів 

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель 

і споруд та будівельний дизайн», спеціальності 

Будівництво та цивільна інженерія 

- Метрологія і стандартизація [Текст]: 

методичні вказівки до виконання контрольної 

роботи для студентів  3 курсу спеціальності 192 

«Будівництво та цивільна інженерія», освітньо-

професійної програми «Будівництво та 

експлуатація будівель і споруд», денної форми 

навчання/ уклад. Н.З.Пігулко − Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2019. – 27 с. 

- Основи технології будівельних ремонтних 

робіт [Текст]: конспект лекцій для студентів  4 

курсу спеціальності 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія», освітньо-професійної 

програми «Будівництво та експлуатація будівель 

і споруд», денної форми навчання/ уклад. 

Н.З.Пігулко − Любешів: Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 73 с. 

30.15. -Формування  сучасної  наукової  думки: 

матеріали міжнародної наукової конференції, 31 

січня,  2020 рік. Кропивницький, Україна: 

МЦНД. Тема доповіді:  «Особливості 

впровадження сучасних екологічних технологій» 

Герасимик-Чернова Т.П., Шмаль О.Ф., Пігулко 

Н.З. 

- Формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців: проблеми і перспективи: 

матеріали науково-методичної конференції смт. 

Любешів, 2019 рік. Тема «Формування професійної 

компетентності учнів та студентів на основі 

інтегративного підходу», Данилік С.М. Пігулко Н.З. 

- «Перспектива – 2021»,  Всеукраїнська 



«Цифрограм для вчителів» 

від    29.11.2021 р. 
наукова конференція для творчої молоді, стаття 

на тему: «Інформаційне моделювання в 

будівництві (ВІМ)», 26 квітня 2021 р. 

- Сучасна парадигма освіти з охорони 

праці. Всеукраїнська науково - практична 

інтернет - конференці до Дня охорони праці: з 

темою «Перспективи розвитку викладання 

дисципліни «Охорона праці» у ВНЗ», 27 квітня 

2021р. 

 

30.16. Участь у обласному методичному 

об'єднанні викладачів БЖД та ЦО, 24.03.2021р. 

7. 

Інженерна геодезія  

(32 год.) 

Рябіїк Андрій 

Миколайович 

Старший майстер, 

викладач 

Луцький 

національний 

технічний 

університет, 

Диплом ВС № 

38589962, 2010 

р.  

Промислове і 

цивільне 

будівництво;  

Спеціаліст 

будівництва 

Спеціаліст І 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ №000296-

18 від 27.06.2018 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Інформаційна гігієна. Як 

розпізнати брехню в 

соцмережах, в інтернеті та 

на телебаченні» від 

28.09.2021 р.; НАДС. Дія. 

Міністерство цифрової 

трансформації України, 

сертифікат на тему 

«Цифрові навички для 

вчителів» від 29.11.2021 р.; 

PROMETHEUS сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників: 

нові вимоги і можливості» 

від 25.01.2022 р. 

 

30.10. Посада – старший майстер коледжу з 2013 

року. 

30.13 - Інженерна геодезія [Текст]: методичні 

вказівки до лабораторних робіт для студентів  2 

курсу зі спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія», денної форми навчання/ уклад. А.М. 

Рябіїк − Любешів: Любешівський технічний 

коледж Луцького НТУ, 2017. – с. 32. 

- Конспект лекцій з дисципліни Інженерна геодезія для 

студентів освітньо-професійної програми 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн», спеціальності Будівництво та цивільна 

інженерія, 2021р.  

- Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

дисципліни Інженерна геодезія для студентів освітньо-

професійної програми «Опорядження будівель і споруд 

та будівельний дизайн», спеціальності Будівництво та 

цивільна інженерія, 2021р. 

- Методичні вказівки до  проведення геодезичної 

практики для студентів освітньо-професійної програми 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн», спеціальності Будівництво та цивільна 

інженерія, 2022р. 

3.16. Участь у обласному методичному 

об'єднанні педагогічних працівників будівельних 

дисциплін, 2020, 2021р. 

8. 

Основи дизайну 

(26 год.) 

Кольороведення 

Мінєєва Тетяна 

Леонідівна 

Викладач Східноєвропейс

ький 

національний 

Викладач ІІ 

кваліфікацій

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Протидія та 

30.13. - Конспект лекцій з дисципліни 

«Кольороведення» для студентів освітньо-професійної 

програми «Опорядження будівель і споруд та 



(64 год.) університет 

імені Лесі 

Українки, 2014 

р. 

Образотворче 

мистецтво 

Магістр 

образотворчого 

мистецтва, 

викладач 

декоративного 

живопису 

ної категорії попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах 

освіти» від 15.12.2021р. 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО УМО, тема 

«Інноваційні технології 

професійного розвитку 

фахівців мистецької галузі 

у вищій і фаховій перед 

вищій освіті», жовтень 

2022р. 

 

 

будівельний дизайн», спеціальності Будівництво та 

цивільна інженерія, 2021р. 

- Конспект лекцій з дисципліни «Основи дизайну» для 

студентів освітньо-професійної програми 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн», спеціальності Будівництво та цивільна 

інженерія, 2022р. 

3.15. - Науково-практичний семінар на тему: 

«Формування системи професійно-

практичних компетенцій фахівців», тема 

доповіді «Алгоритм проведення майстер-класу 

професійного спрямування для формування 

професійних компетентностей», червень 2022 

року, ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

- Круглий стіл «Велике руйнівництво: втрати 

будівельного фонду України під час війни. 

Відбудова України», травень 2022 року, ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ» 

3.16. Участь у обласному методичному 

об'єднанні педагогічних працівників технічних 

дисциплін, 2019р,  2021р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Цикл дисциплін вільного вибору студента 

3.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи 

1. 
Психологія 

(20 год.) 

Хитра Ірина 

Олександрівна  

Практичний 

психолог 

Східноєвропе

йський 

національний 

університет 

ім. Лесі 

Українки, 

Диплом С15 

№037639,  

2015 р.;  

Психологія, 

Психолог, 

викладач 

психології 

Спеціаліст 

 30.13. - Психологія [Текст]: конспект лекцій для 

студентів усіх спеціальностей денної форми 

навчання/ укладач І.О. Хитра  – Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2019 р. 

- Психологія [Текст]: методичні вказівки до 

контрольних робіт для студентів 4 курсу всіх 

галузей знань денної форми навчання/ укладач 

І.О. Хитра  – Любешів: Любешівський технічний 

коледж Луцького НТУ, 2019 р. 

- Психологічні тренінги / укладач І.О. Хитра  – 

Любешів: Любешівський технічний коледж 

Луцького НТУ, 2018 р. 

30.15. - Психологія успіху особистості. Участь 

у науково-практичнму семінарі, 22 грудня 2017р. 

 – Проектування індивідуальної освітньої 

траєкторії професійного розвитку педагога. 

Участь у Всеукраїнській науково-практичній 

онлайн-конференції, 13 червня 2019р. 

30.16.- Участь у вебінарі «Пофілактика та 

подолання емоційного вигорання», Всеосвіта, 

15.11.2018р. 

- Участь у вебінарі «Психологічний погляд на 

гендерну ідентифікацію особистості», Всеосвіта, 

15.11.2018р. 

- Участь у тренінгу для тренерів «Протидія та 

попередження торгівлі людьми в молодіжному 

середовищі» у рамках проекту «Підвищення 

обізнаності вразливого населення Влинської 

області щоо безпечної міграції та 

працевлаштування», 14.11.2018р. 

2. 

Основи 

підприємницької 

та управлінської 

діяльності 

(20 год.) 

Бусько Ольга 

Андріївна 

Викладач Луцький 

національний 

технічний 

університет, 

2012р. Фінанси і 

кредит. Фінанси і 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво № 12СПК 

000274-18 на тему 

«Застосування ігрової 

діяльності на уроках 

30.10. Завідуюча відділенням. 

30.13. Основи підприємницької та 

управлінської діяльності: Конспект лекцій для 

студентів, спеціальністі 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» денної форм навчання/ 

уклад. О.А. Бусько,  – Любешів: Любешіський 



 кредит. Магістр з 

фінансів і 

кредиту 

 

спецдисциплін (економіки, 

основи галузевої економіки 

і підприємництва» від  

27.06.2018 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

18.04.2021 р.; 

ЛНТУ, стажування на 

кафедрі економіки, 

свідоцтво № СП 

05477296/000289-22 на 

тему «Використання 

інноваційних технологій 

при викладанні 

спецдисциплін» від 

12.04.2022 р. 

технічний коледж Луцького НТУ, 2020. – 101 с. 

 

Основи підприємницької та управлінської 

діяльності: Методичні вказівки до виконання 

комплексної контрольної роботи для студентів, 

що навчаються за спеціальністю 192 

«Будівництво та цивільна інженерія» денної форм 

навчання/ уклад. О.А. Бусько,  В.М. Колядюк – 

Любешів: Любешіський технічний коледж 

Луцького НТУ, 2020. – 41 с. 

- Основи економічної теорії. Конспект лекцій для 

студентів 2 курсу зі спеціальності «Будівництво та 

цивільна інженерія» ОПП «Опорядження будівель 

і споруд та будівельний дизайн», 2022 р. 

Основи економічної теорії. Методичні вказівки до 

самостійної роботи для студентів 2 курсу зі 

спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія», 2017 р. 

- Економічна теорія. Методичні вказівки для 

виконання контрольних робіт для студентів 2 курсу 

зі спеціальності «Будівництво та цивільна 

інженерія», 2018 р. 

30.15.  Керівництво науковою роботою студентів  

із підготовки наукових публікацій та доповідей на 

конференціях «Молодь як стратегічний потенціал 

розбудови національної економіки», 2019р., 

опубліковано 3 тези доповідей. 

30.16. Участь у ОМО викладачів економічних 

дисциплін, 2017, 2021р. 

3. 

Управління 

проектами  

(20 год.) 

 

Основи 

менеджменту та 

маркетингу 

Колядюк Віктор 

Миколайович 

Викладач Луцький 

державний 

технічний 

університет, 

Диплом ВС № 

25322085,  

2004 р. 

Фінанси. 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво 12СПВ № 

000270-18 на тему «Умови 

подолання конфліктів в 

навчальній групі» від 

17.06.2018 р.; 

Луцький національний 

технічний університет, 

свідоцтво СПВ 

30.10. Адміністратор бази ЄДЕБО, заступник 

відповідального секретаря приймальної комісії. 

30.13. – Основи менеджменту та маркетингу 

[Текст]: Конспект лекцій для студентів, що 

навчаються за спеціальністю 192 «Будівництво та 

цивільна інженерія» денної форм навчання/ 

уклад. В.М. Колядюк – Любешів: Любешіський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2022. – 88 с.; 

30.16. Участь у обласному методичному 

об'єднанні  викладачів економічних дисциплін, 



(20 год.) 

 

Спеціаліст з 

фінансів 

№05477296/000146-19 на 

тему «Інноваційні методи 

навчання як основа 

формування пізнавальної 

активності майбутніх 

менеджерів» від 26.12.2019 

р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

17.12.2020 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Медіаграмотність для 

освітян» від      17.12.2020 

р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Наука про навчання: Що 

має знати кожен вчитель 

(Teachers Cjllege» 

Колумбійський 

університет, США)» від 

10.02.2021 р.; 

Дія. Міністерство цифрової 

трансформації України, 

сертифікат на тему 

«Цифрограм для вчителів» 

від    29.11.2021 р. 

2019, 2021 рр. 

4. 

Політологія 

 (20 год.) 

 

Мельник 

Роман Миколайович 

Викладач 

 

Волинський 

національний 

університет 

ім. Л. 

Українки. 

Політологія. 

Магістр 

політології. 

Спеціаліст ІІ 

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 на 

тему «Інноваційні 

технології в Новій 

українській школі» від 

16.06.2020 р.;  

СНУ ім. Лесі Українки, 

сертифікат №АС 028-05 на 

тему «Організація 

інклюзивного навчання у 

30.3. Політологія: електронний підручник, 2019 р. 

30.13. - Політологія [Текст]: конспект лекцій для 

студентів 4 курсу зі спеціальності Будівництво та 

експлуатація будівель та споруд денної форми 

навчання/ укладач Р.М. Мельник  –Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2015 р. 

- Політологія [Текст]: методичні вказівки до 

практичних занять для студентів 4 курсу всіх 

напрямків підготовки денної форми навчання/ 

укладач Р.М. Мельник  – Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 



закладах освіти» від   

13.10.2020 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Освітні інструменти 

критичного мислення» від   

31.01.2021 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Протидія та попередження 

булінгу (цькуванню) в 

закладах освіти» від 

21.02.2021 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Підвищення кваліфікації 

педагогічних 

працівників:нові вимоги і 

можливості» від 08.03.2022 

р.;   

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Академічна 

доброчесність: онлайн-курс 

для викладачів» від 

09.03.2022 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Жінки та чоловіки: гендер 

для всіх» від 20.03.2022 р. 

2016 р. 

- Політологія [Текст]: методичні вказівки до  

семінарських занять  для студентів 4 курсу всіх 

спеціальностей  денної форми навчання/ укладач 

Р.М. Мельник  – Любешів: Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2017 р. 

- Політологія [Текст]: методичні вказівки до  

виконання контрольних робіт  для студентів 4 

курсу всіх спеціальностей  денної форми 

навчання/ укладач Р.М. Мельник  – Любешів: 

Любешівський технічний коледж Луцького НТУ, 

2018 р. 

30.15. - Актуальні проблеми сучасної освіти та 

науки в контексті євроінтеграційного поступу: 

міжнародна науково-практична конференція, 

2017 р. Тема: «Демократура» та «путінократія»: 

ідейно-політичні риси». 

- Актуальні проблеми сучасної освіти та науки 

в контексті євроінтеграційного поступу:  IV 

міжнародна науково-практична конференція, 

2018 р. Тема: «Україна в безпековій політиці 

Європи». 

- Актуальні проблеми сучасної освіти та науки 

в контексті євроінтеграційного поступу: V  

міжнародна науково-практична конференція, 

2019 р. Тема: «Детінізація заробітної плати в 

Україні та світі». 

- Сучасні перспективи розвитку науки: III 

Міжнародна науково-практична конференція м. 

Київ, 2019 р. Тема: «Лобізм як метод 

геополітичної комунікації». 

- VIII Всеукраїнські політологічні читання 

імені професора Богдана Яроша, 2019 р. Тема: 

«Популізм як тренд сучасної світової політики». 

- Володимир-Волинський педагогічний коледж 

ім.. А.Ю. Кримського: минувшина, сучасність, 

майбуття: Всеукраїнська науково-практична 

конференція, м. Володимир-Волинський, 2019 р. 

Тема: «Детермінізм педагогічного такту та 

політичної етики сучасній освіті України». 

- Правове життя: сучасний етап та 



перспективи розвитку: XV Міжнародна 

науково-практична конференція молодих учених 

молодих вчених м. Луцьк, 2019 р. Тема: « Аналіз 

взаємозалежності політики та права». 

- Гендерні студії: VII Міжвузівський науково-

практичний семінар м. Луцьк, 2020 р. Тема: 

«Паритетна демократія як частина політичної 

культури суспільства». 

30.14.- Актуальні проблеми сучасної освіти та 

науки в контексті євроінтеграційного поступу:  

III міжнародна науково-практична конференція, 

м. Луцьк, 2017 р. Три тези доповідей – науковий 

керівник. 

- Актуальні проблеми сучасної освіти та науки 

в контексті євроінтеграційного поступу:  IV 

міжнародна науково-практична конференція м. 

Луцьк, 2018 р. Дві тези доповідей – науковий 

керівник. 

 

5. 

Будівельна 

механіка  

(31 год.) 

Інженерні 

споруди (31 год.) 

 

Шталь Оксана 

Федорівна 

Викладач Луцький 

національний 

технічний 

університет,  

Диплом ВС № 

39103628, 

2010 р. 

Автомобільні 

дороги та 

аеродроми;  

Магістр 

будівництва 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ ZT355377 на тему 

«Онлайн-тестування як 

форма контролю та 

підвищення якості 

знань» від      23.01.2020 

р.;   Луцький 

національний технічний 

університет, кафедра 

будівництва та цивільної 

інженерії, свідоцтво 

№205 на тему 

«Технологія та 

організація ОР і ЗС»  від 

11.03.2020 р.;  

«ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ SM434693 на тему 

«Форми та методи 

подання матеріалу в 

умовах дистанційного 

навчання» від 08.04.2020 

р.;         ТОВ «На Урок», 

свідоцтво онлайн-курсів 

30.3. Електронний підручник з дисципліни 

«Технологія опоряджувальних робіт та захист 

споруд». 2017 р. 

30.10. Посада − Відповідальний секретар 

приймальної комісії  2019 р. 

 30.13. - Будівельна механіка  [Текст]: Конспект 

лекцій для здобувачів освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст галузь знань 19 

Архітектура і будівництво спеціальності 192 

Будівництво та цивільна інженерія спеціалізація 

Будівництво та експлуатація будівель і споруд  

денної форми навчання / уклад. О.Ф. Шмаль. − 

Любешів : Любешівський технічний коледж 

Луцького НТУ, 2020. – 57 с. 

- Будівельна механіка  [Текст]: Методичні 

вказівки до виконання самостійної роботи для 

здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст освітньо-професійної 

програми Будівництво та експлуатація будівель і 

споруд спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія  галузь знань 19 Архітектура і 

будівництво денної форми навчання / уклад. О.Ф. 

Шмаль. − Любешів : Любешівський технічний 



№ В269-727621 на тему 

«Мотивація до навчання 

під час карантину» від 

21.04.2020 р.;  

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Протидія та 

попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах 

освіти» від 14.10.2021 р.;       

EdEra, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Бери й роби. Змішане та 

дистанційне навчання» 

від 28.11.2021 р.;       

EdEra, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Академічна 

доброчесність» від       

28.11.2021 р.;            Дія. 

Міністерство цифрової 

трансформації України, 

сертифікат на тему 

«Цифрограм для 

вчителів» від 29.11.2021 

р. 

коледж Луцького НТУ, 2020. – 29 с 

- Будівельна механіка  [Текст]: Методичні 

вказівки до виконання контрольних робіт для 

здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст освітньо-професійної 

програми Будівництво та експлуатація будівель і 

споруд  спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія галузі знань 19 Архітектура і 

будівництво денної форми навчання / уклад. О.Ф. 

Шмаль. − Любешів: Любешівський технічний 

коледж Луцького НТУ, 2020. – 15 с. 

- Будівельна механіка  [Текст]: Методичні 

вказівки до виконання практичних робіт для 

здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст освітньо-професійної 

програми Будівництво та експлуатація будівель і 

споруд спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія галузь знань 19 Архітектура і 

будівництво денної форми навчання / уклад. О.Ф. 

Шмаль. − Любешів : Любешівський технічний 

коледж Луцького НТУ, 2020. – 74 с. 

- Інженерні споруди [Текст]: конспект лекцій для 

студентів спеціальності 192 Будівництво та 

цивільна інженерія освітньо-професійної 

програми Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн денної форми навчання / 

уклад. О.Ф. Шмаль. − Любешів: Любешівський 

технічний коледж Луцького НТУ, 2022. – 78 с 

30.15. – Формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців: проблеми і перспективи: 

матеріали науково-методичної конференції смт. 

Любешів, 2019 рік. Тема «Формування професійної 

компетентності майбутніх фахівців при викладанні 

спеціальних дисциплін будівельного профілю», Шмаль 

О.Ф. 

- Мотивація в освіті: інструменти, прийоми та 

принципи, участь у науковій конференції 18 

січня 2020 рік. 

- Формування  сучасної  наукової  думки: 

матеріали міжнародної наукової конференції, 31 

січня,  2020 рік. Кропивницький, Україна: МЦНД. 

Тема статті:  «Особливості впровадження 

сучасних екологічних технологій» Герасимик-



Чернова Т.П., Шмаль О.Ф., Пігулко Н.З. 

- Актуальні проблеми сучасної освіти: 

реалії та перспективи, ІІІ Всеукраїнська 

науково-практична конференція, 13-14 травня 

2021 року, тема «Інноваційні технології при 

викладанні креслення»;  

- Сучасні світові тенденції розвитку 

науки, освіти та технологій. Міжнародна 

науково-практична конференція, 19 жовтня 2021 

року, тема «Звукоізоляційні матеріали». 

- Круглий стіл «Велике руйнівництво: 

втрати будівельного фонду України під час 

війни. Відбудова України», травень 2022 року, 

ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ», доповіді на 

теми: «Швидкомонтовані котеджні містечка», 

«Багатоповерхові будівлі із сендвіч-панелів».  

6. 

Зелене 

будівництво 

 (28 год.) 

Енергозберігаючі 

технології в 

будівництві  

(28 год.) 

Енергоефектив-

ність 

(28 год.) 

 

Масюк  Василь 

Петрович 

Викладач 

 

Луцький 

національний 

технічний 

університет, 

2014р. Міське 

будівництво 

та 

господарство. 

Спеціаліст 

будівництва 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Національний 

педагогічний університет  

імені М.П. Драгоманова 

ВСП «Львівський 

навчально-науковий центр 

професійної освіти» 

свідоцтво  12СПВ № 

000277-18 на тему 

«Застосування 

дидактичних засобів у 

процесі вивчення 

спецдисциплін» від 

27.06.2018 р.;              ГО 

«Платформа ОСВІТИ»,  

сертифікат №10459087434 

на тему «Реалізація 

освітніх проектів у 

закладах освіти. STEМ» 

від 12.12.2020 р.;               

ГО «ІППО», сертифікат 

онлайн-курсів 

№48531131782 на тему 

«Перевернуті уроки. 

Нестандартні методики 

навчання» від 17.04.2021 

р. 

30.13. – Енергозберігаючі технології в будівництві 

[Текст]: конспект лекцій для студентів 3 курсу 

спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія, ОПП «Опорядження будівель і споруд 

та будівельний дизайн»), денної форми навчання/ 

уклад. В.П. Масюк − Любешів: ВСП 

«Любешівський ТФК  ЛНТУ», 2022. – 39 с. 

30.14. Розвиток сучасної науки: результати, 

проблеми, перспективи, І студентська наукова 

конференція, 5-6 березня 2020 рік – науковий 

керівник. 

30.15. - Формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців: проблеми і перспективи: матеріали 

науково-методичної конференції смт. Любешів, 2019 рік. 

Тема «Формування життєвих компетентностей 

особистості у процесі підготовки фахівців», Масюк В. 

П., Герасимик-Чернова Т.П.. 

- Розвиток критичного мислення в процесі 

освітньої діяльності: вітчизняний та європейський 

виміри: матеріали міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, 13 лютого, 2020 

рік. Тема доповіді «Розвиток критичного 

мислення в процесі вивчення технічних 

дисциплін» - Герасимик-Чернова Т.П., Масюк 

В.П. 

- Сучасна парадигма освіти з охорони 

праці. Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція до Дня охорони праці.  Тема: 



«Організація служби охорони праці в закладі 

освіти»  Герасимик-Чернова Т.П., Масюк В.П., 

27.04.2021р. 

 

30.16. Обласне методичне об’єднання викладачів 

загальних технічних дисциплін, 2016р., 2018р., 

2020р.  

7. 

Основи САПР та  

3Д графіка (18 

год.) 

 Комп'ютерна 

графіка (18 год.) 

  Комп'ютери та 

комп'ютерні 

технології 

(18 год.) 

 

 

Михалик Лариса 

Василівна 

Викладач Луцький 

національний 

технічний 

університет, 

2010 р. 

Професійне 

навчання. 

Комп’ютерні 

технології в 

управлінні та 

навчанні. 

Спеціаліст з 

комп’ютерних 

технологій в 

управлінні та 

навчанні 

Спеціаліст «ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № PV297429 

на тему «Майстер-клас зі 

створення леп буку. Від ідеї 

до реалізації» від 

22.12.2020 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № SV556816 

на тему «Психічне здоров'я 

педагога у сучасних 

умовах: від теорії до 

практики» від  25.12.2020 

р.; 

«ВСЕОСВІТА»,  

сертифікат онлайн-курсів 

№ JR58117 на тему 

«Організація корекційно-

розвиткової роботи з дітьми 

з тяжкими порушеннями 

мовлення в умовах 

інклюзивного середовища» 

від 09.01.2021 р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Дезінформація: види, 

інструменти та способи 

захисту» від     24.10.2021 

р.; 

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Академічна 

доброчесність: онлайн-курс 

для викладачів» від 

25.10.2021 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Школа для 

всіх» від  29.10.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

30.13. -  Інформатика та основи комп’ютерного 

моделювання  [Текст]:  методичні вказівки до 

практичних занять для студентів ІІІ курсу зі 

спеціальності 192 Будівництво та цивільна 

інженерія, денної форми навчання/ укладач Л.В. 

Михалик – Любешів: ВСП «Любешівський ТФК 

ЛНТУ», 2022 р. – с. 
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- Комп'ютерна графіка  [Текст]:  конспект лекцій 

для студентів денної форми навчання/ укладач 

Л.В. Михалик – Любешів: ВСП «Любешівський 

ТФК ЛНТУ», 2020 р. – 45 с. 

3.15. Вебінар «STEM-технології у викладанні 

природничих дисциплін у реаліях дистанційного 

навчання, підвищення кваліфікації за видом 

«вебінар» (дистанційно) на тему «Майстер-клас зі 

створення леп буку. Від ідеї до реалізації», 

підвищення кваліфікації за видом «вебінар» 

(дистанційно) на тему «Психічне здоров’я педагога 

у сучасних умовах: від ідеї до практики», 2021р. 

- Науково-практичний семінар «Роль сучасних 

апаратно-програмних засобів у формуванні 

професійної компетенції майбутніх фахівців» на 

тему «Формування професійних знань учнів ПТНЗ 

засобами комп’ютерних технологій», 2021р. 

30.16. Обласні методичні об'єднання викладачів 

загальних технічних дисциплін 2021р., 2022р.   

 

 

 

 

 



онлайн-курсів на тему 

«Конструктор тестів, 

схвалений МОН. Надійний 

інструмент для перевірки 

знань» від        03.11.2021 

р.; 

Дія. Міністерство цифрової 

трансформації України, 

сертифікат на тему 

«Цифрограм для вчителів» 

від 29.11.2021р. 

8. 

Малюнок і 

живопис  

(6 год.) 

Кольоростика в 

композиції 

(6 год.) 

Основи 

композиції 

(6 год.) 

 

Мінєєва Тетяна 

Леонідівна 

Викладач Східноєвропе

йський 

національний 

університет 

імені Лесі 

Українки, 

2014 р. 

Образотворче 

мистецтво 

Магістр 

образотворчог

о мистецтва, 

викладач 

декоративного 

живопису 

Викладач ІІ 

кваліфікацій

ної категорії 

PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Протидія та 

попередження булінгу 

(цькуванню) в закладах 

освіти» від 15.12.2021р. 

Центральний інститут 

післядипломної освіти 

ДЗВО УМО, тема 

«Інноваційні технології 

професійного розвитку 

фахівців мистецької галузі 

у вищій і фаховій перед 

вищій освіті», жовтень 

2022р. 

 

30.13. - Конспект лекцій з дисципліни 

«Кольороведення» для студентів освітньо-професійної 

програми «Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн», спеціальності Будівництво та 

цивільна інженерія, 2021р. 

- Конспект лекцій з дисципліни «Основи дизайну» для 

студентів освітньо-професійної програми «Опорядження 

будівель і споруд та будівельний дизайн», спеціальності 

Будівництво та цивільна інженерія, 2022р. 

3.15. - Науково-практичний семінар на тему: 

«Формування системи професійно-практичних 

компетенцій фахівців», тема доповіді 

«Алгоритм проведення майстер-класу 

професійного спрямування для формування 

професійних компетентностей», червень 2022 

року, ВСП «Любешівський ТФК ЛНТУ» 

- Круглий стіл «Велике руйнівництво: втрати 

будівельного фонду України під час війни. 

Відбудова України», травень 2022 року, ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ» 

3.16. Участь у обласному методичному об'єднанні 

педагогічних працівників технічних дисциплін, 

2019р., 2021р. 

9. 

Електротехніка в 

будівництві 

Баховська Марія 

Василівна 

Викладач 

 

Луцький 

державний 

педагогічний 

інститут ім. 

Лесі Українки,   

1983 р. 

Фізика і 

математика. 

Викладач 

вищої 

категорії, 

педагогічне 

звання 

старший 

викладач 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № NU 

183946 на тему 

«Математика у стилі 

Startup» від 13.02.2020 р.;       

ТОВ «На Урок», свідоцтво         

№ К39-883177 на тему 

30.3. Електронний підручник з дисципліни 

«Електротехніка». 2019 р. 

30.10. Секретар педагогічної ради з 2010 р. 

30.15. Всеукраїнська наукова конференція на тему 

«Сучасні ресурси для організації ефективного 

навчання», 2019р. 



Вчитель 

фізики і 

математики 

«Професійний розвиток 

вчителів математики: ідеї 

та методики викладання» 

від 29.10.2020 р.;  

PROMETHEUS, сертифікат 

онлайн-курсів на тему 

«Критичне мислення для 

освітян» від      09.11.2020 

р.;                ГО «ІППО», 

сертифікат Всеукраїнської 

наукової конференції № 

53196092274277 на тему 

«Професійний розвиток 

вчителів ідеї та методики 

викладання» від 27.09.2021 

р.;  PROMETHEUS, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Академічна 

доброчесність: онлайн-курс 

для викладачів» від 

24.10.2021 р.;           ЕdEra, 

сертифікат онлайн-курсів 

на тему «Школа для всіх» 

від 28.10.2021 р.;         

ЛНТУ, стажування на 

кафедрі фізики та вищої 

математики, свідоцтво СП 

№ 05477296/000248-21 на 

тему «Використання 

інноваційних технологій 

при викладанні дисциплін 

фізико-математичного 

циклу» від 31.12.2021 р.;       

ТОВ «На Урок», свідоцтво 

№ В622-883177 на тему 

«Викладання предметів 

фізико-математичного 

циклу в закладах 

професійно-технічної та 

фахової передвищої освіти» 

від 19.01.2022 р. 

- Всеукраїнська онлайн-конференція на тему 

«Створення інтерактивних завдань на уроках 

математики», 2020р. 

- Всеукраїнська онлайн-конференція на тему 

«Теоретичні і практичні аспекти формування 

сучасних педагогічних технологій», 2020р. 

- Надрукована стаття: «Нейтрофіли та їх вплив на 

організм» (журнал нано та електронної фізики в 

Сумському ДУ МОН України), 2021р. 

- Конференція на тему: «Сучасні підходи до 

організації виховної роботи в закладах освіти», 

2021р. 

- Всеукраїнська науково-практична конференція на 

тему: «Сучасні ресурси для організації 

ефективного навчання», 2021р. 

30.16. Обласні методичні об'єднання викладачів 

фізики та математики.  Участь у проведенні 

ОМО  2017, 2019, 2021 рр. 



10. 

Безбар'єрне 

міське 

середовище (20 

год.) 

Архітектура міст 

(20 год.) 

Основи 

архітектурного 

проектування (20 

год.) 

 

 

Оласюк Валентина 

Сергіївна 

Викладач Луцький 

національний 

технічний 

університет,  

Диплом ВС № 

36673265, 2009 

р. 

Промислове і 

цивільне 

будівництво;  

Спеціаліст 

будівництва 

Спеціаліст  

І категорії  

 

Національний педагогічний 

університет імені М.П. 

Драгоманова ВСП 

«Львівський навчально-

науковий центр 

професійної освіти», 

свідоцтво №000272-18 на 

тему «Дискусія як засіб 

мотивації навчальної 

діяльності» від 27.06.2018 

р;. «ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ QF308529 на тему 

«Онлайн-інструменти для 

створення навчальних відео 

та скринкастів» від 

29.04.2020 р.; 

EdEra, сертифікат онлайн-

курсів на тему «Про 

дистанційний та змішаний 

формати навчання» для 

педагогів та керівників 

закладів ПТО від 

20.12.2020р.;. 

 «ВСЕОСВІТА», 

сертифікат онлайн-курсів 

№ SW 734115 на тему 

«Формування основних 

категорій та видів 

проєктування викладачем 

дидактичної системи 

закладу фахової 

передвищої освіти в 

контексті трансформації 

освітнього законодавства» 

від       17.02.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів № OV868738 

на тему «Організація 

роботи з дітьми з 

особливими освітніми 

потребами у закладах 

освіти» 

від 10.03.2021 р.; 

«ВСЕОСВІТА», сертифікат 

онлайн-курсів №  

30.3 Нормування праці та кошторис. 

Електронний підручник, 2018р. 

30.13. Конспект лекцій з дисципліни «Нормування 

праці та кошторис» для студентів освітньо-професійної 

програми «Опорядження будівель і споруд та 

будівельний дизайн», спеціальності Будівництво та 

цивільна інженерія, 2020р. 

 - Методичні вказівки до самостійної роботи з 

дисципліни «Нормування праці та кошторис» для 

студентів освітньо-професійної програми «Опорядження 

будівель і споруд та будівельний дизайн», спеціальності 

Будівництво та цивільна інженерія, 2020р.  

- Методичні вказівки до контрольних робіт з дисципліни 

«Нормування праці та кошторис» для студентів 

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель 

і споруд та будівельний дизайн», спеціальності 

Будівництво та цивільна інженерія, 2020р. 

- Методичні вказівки до практичних робіт з дисципліни 

«Організація опоряджувальних робіт кольорового та 

просторового дизайну» для студентів освітньо-

професійної програми «Опорядження будівель і споруд 

та будівельний дизайн», спеціальності Будівництво та 

цивільна інженерія, 2020р. 

- Методичні вказівки до виконання самостійної роботи з 

дисципліни «Організація опоряджувальних робіт 

кольорового та просторового дизайну» для студентів 

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель 

і споруд та будівельний дизайн», спеціальності 

Будівництво та цивільна інженерія, 2020р. 

- Конспект лекцій з дисципліни «Організація 

опоряджувальних робіт кольорового та просторового 

дизайну» для студентів освітньо-професійної програми 

«Опорядження будівель і споруд та будівельний 

дизайн», спеціальності Будівництво та цивільна 

інженерія, 2021р. 

- Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з 

дисципліни «Організація опоряджувальних робіт 

кольорового та просторового дизайну» для студентів 

освітньо-професійної програми «Опорядження будівель 

і споруд та будівельний дизайн», спеціальності 

Будівництво та цивільна інженерія, 2021рік 

30.15. Формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців: проблеми і перспективи: 

матеріали науково-методичної конференції смт.  



 


