
Якісний склад групи забезпечення освітньої-професійної програми «Опорядження будівель та споруд і 

будівельний дизайн» спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»  

Прізвище, ім’я 

та  

по батькові 

керівника та 

членів 

проектної 

групи 

Найменування 

посади, місце 

роботи 

Найменування 

закладу, який 

закінчив викладач 

(рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згідно з 

документом про вищу 

освіту)* 

Категорія, 

педагогічне 

звання  

(в разі 

наявності - 

науковий 

ступінь, 

вчене 

звання) 

Стаж 

науково-

педагогічної 

та/або 

педагогічної 

роботи 

Інформація про наукову 

діяльність (основні 

публікації за напрямом, 

науково-дослідної роботи, 

участь у конференціях і 

семінарах) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, 

вид документа, тема, дата 

видачі) 

При-

мітки** 

Особи, які працюють за основним місцем роботи (у тому числі за суміщенням) 
Данилік 

Світлана 

Михайлівна, 

керівник 

проектної групи 

Викладач 

Любешівського 

технічного 

коледжу 

Луцького НТУ, 

голова циклової 

комісії 

Український орден 

Дружби народів 

інститут інженерів 

водного господарства, 

1991 р. Промислове та 

цивільне будівництво; 

Інженер-будівельник 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

старший 

викладач 

31 рік 1.Ресурсоекономні матеріали, 

конструкції, будівлі і споруди, 

матеріали конференції, 

випуск 34 м. Рівне, 2016 рік. 

Тема доповіді: «Спінена 

деревина як ізоляційний 

матеріал майбутнього» 

2.Ресурсоекономні матеріали, 

конструкції, будівлі і 

споруди», випуск 34 м. Рівне. 

Тема: «Застосування 

полімерних композицій для 

підсилення залізобетонних 

конструкцій», 2017р. 

3.Формування професійної 

компетентності майбутніх 

фахівців: проблеми і перспективи: 

науково-методична конференція 

смт. Любешів, 2019 рік. Тема 

«Формування професійної 

компетентності учнів та студентів 

на основі інтегративного 

підходу», Данилік С.М. Кух І.П.. 

4. «Перспектива - 2019»: 

Всеукраїнська наукова 

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 

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.; 

30.3 

30.10 

30.13 

30.15 

30.16 



конференція для творчої молоді, 

м. Маріуполь, 26 квітня 2019 рік. 

Тема: «Біобетон». 

5. Інновації науки ХХІ століття: 

ХХХУІ Міжнародна науково-

практична інтернет-конференція 

м. Вінниця, 18 листопада .2019 

рік. Тема «Новітні ВІМ-

технології в будівництві». 

6. Формування  сучасної  

наукової  думки: міжнародна 

наукова конференція, 31 

січня,  2020 рік. 

Кропивницький, Україна: 

МЦНД. Тема доповіді:  

«Збереження навколишнього 

середовища при зеленому 

будівництві» Данилік С.М., 

співавтор Герасимик-Чернова 

Т.П. 

7. Розвиток сучасної науки: 

результати, проблеми, 

перспективи, І студентська 

наукова конференція, 5-6 

березня 2020 рік – науковий 

керівник. 

8. «ПЕРСПЕКТИВА-2021», 

Всеукраїнська наукова 

конференція для творчої молоді,  

тема статті: «СКЛЯНА 

ЧЕРЕПИЦЯ – НОВИЙ ВИТОК 

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ», 26 

квітня 2021 року. 

9. 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 

«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     

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 



інтер’єру». 

10. 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». 

11. Сучасні світові тенденції 

розвитку науки, освіти та 

технологій. Міжнародна 

науково-практична конференція, 

19 жовтня 2021 року, тема «Рідке 

дерево – екологічно чистий 

композиційний матеріал». 
12. 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» 

 

закладах освіти» від     

03.12.2020 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 № 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. 

Мінєєва Тетяна 

Леонідівна 

Викладач Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки, 2014 р. 

Образотворче мистецтво 

Магістр образотворчого 

мистецтва, викладач 

декоративного живопису 

Викладач ІІ 

кваліфікаційно

ї категорії 

9 років 1. 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» 

2. Круглий стіл «Велике 

руйнівництво: втрати 

будівельного фонду України під 

час війни. Відбудова України», 

травень 2022 року, ВСП 

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 

30.15 

30.16 

 



«Любешівський ТФК ЛНТУ»  

 

Масюк  Василь 

Петрович 

Викладач 

 

Луцький національний 

технічний університет, 

2014р. Міське 

будівництво та 

господарство. Спеціаліст 

будівництва 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

8 років 1. 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.. 

2. 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.  

3. 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. 

4. Круглий стіл «Велике 

руйнівництво: втрати 

будівельного фонду України під 

час війни. Відбудова України» 

доповідь на тему: «Досвід 

Ізраїлю в будівництві захисних 

споруд» травень 2022 року, ВСП 

«Любешівський ТФК ЛНТУ» 

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 

30.14 

30.15 

30.16 

 



Оласюк 

Валентина 

Сергіївна  

 

Викладач 

Любешівського 

технічного 

коледжу 

Луцького НТУ 

Луцький національний 

технічний університет,  

Диплом ВС № 36673265, 

2009 р. 

Промислове і цивільне 

будівництво;  

Спеціаліст 

будівництва 

Спеціаліст  

І категорії  

 

10 років 1. Наукові тренди 

постіндустріального 

суспільства: Міжнародна 

наукова конференція м. Рівне, 

28. 02. 2020 року. Тема: 

«Державне регулювання  

економіки будівельної галузі», 

Оласюк В.С. 

2.Формування професійної 

компетентності майбутніх 

фахівців: проблеми і перспективи: 

науково-методична конференція 

смт. Любешів, 2019 рік. Тема: 

«Формування професійної 

компетентності особистості у 

процесі підготовки молодшого 

спеціаліста». Оласюк В.С.,  

Кух І..П. 

3. Роль особистості куратора 

у формуванні творчого 

працездатного колективу, 

педагогічні читання, Любешів, 

2018р. Тема доповіді: Роль 

куратора у формуванні 

професійної комтетентності 

студентів 

4. Розвиток сучасної науки: 

результати, проблеми, 

перспективи, І студентська 

наукова конференція, 5-6 

березня 2020 рік – науковий 
керівник. 

5. Наукові тренди 

постіндустріального суспільства: 

матеріали Міжнародної наукової 

конференції м. Рівне, 28. 02. 2020 

року. Тема: «Державне регулювання  

економіки будівельної галузі», 

Оласюк В.С. 

6. «ВОЛИНСЬКА ВЕСНА: перші 

паростки науки», V  

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 № 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,  

30.3 

30.13 

30.15 

30.16 

30.17 



 


