
Якісний склад педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес 

із спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення (5.05010301 Розробка програмного забезпечення) 
 

№ 

Найменування 

навчальної 

дисципліни 

(кількість 

лекційних годин) 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

викладача 

Найменування 

посади (для 

сумісників – 

місце основної 

роботи, 

найменування 

посади) 

Найменування закладу, який 

закінчив викладач, рік 

закінчення, спеціальність, 

кваліфікація 

Категорія, 

педагогічне 

звання (в разі 

наявності – 

науковий 

ступінь, вчене 

звання) 

Відомості про підвищення 

кваліфікації викладача 

(найменування закладу, вид 

документа, тема, дата видачі) 

Приміт

ки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Цикл загальноосвітньої підготовки 

1.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 
1 Історія України 

(36 год.) 

Талімончук 

Олександр 

Григорович 

заступник 

директора з 

виховної 

роботи, 

викладач 

Чернівецький державний 

університет, 1981 р., 

спеціальність «Історія», 

історик, викладач історії та 

суспільствознавства 

спеціаліст  

вищої  

категорії, 

викладач-

методист 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти, 

свідоцтво 12СПВ 104793, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, 

05.12.2014 р. 

 

2 Культурологія  

(22 год.) 

Логіка 

(30 год.) 

Лук’янчук 

Світлана 

Василівна 

викладач Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

2005 р., спеціальність 

«Культурологія», 

культуролог, викладач історії 

та теорії культури; 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

2007 р., спеціальність 

«Культурологія», викладач 

культурології у вищих 

навчальних закладах 

спеціаліст  

вищої  

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і природокорис-

тування України, ННІ 

післядипломної освіти, 

свідоцтво 12 СПВ 103547, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, 

05.12.2014 р. 

 

 



Продовження таблиці 
1 2 3 4 5 6 7 8 

3 Основи 

філософських 

знань 

(24 год.) 

Соціологія  

(22 год.) 

Навозняк 

Людмила 

Михайлівна 

викладач Волинський державний 

університет ім. Лесі Українки, 

1995р., спеціальність 

«Історія», викладач 

соціальних дисциплін та 

історії 

спеціаліст  

вищої  

категорії 

Національного університету 

водного господарства та 

природокористування, 

стажування на кафедрі 

суспільних дисциплін 

навчально-наукового 

інституту права, довідка 

№ 108, 09.12.2015 р. 

 

4 Економічна теорія 

(22 год.) 

Купчишина 

Тетяна 

Володимирівна 

викладач Київський державний 

університет ім. 

Т. Г. Шевченка, 1988 р., 

спеціальність «Політична 

економія», економіст, 

викладач політичної економії 

спеціаліст  

вищої  

категорії,  

викладач-

методист 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти, свідоцтво 12 СПВ 

103513, інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності, 05.12.2014 р. 

 

5 Основи 

правознавства  

(22 год.) 

Гулюк 

Сергій 

Іванович 

завідувач 

юридичног

о 

відділення, 

викладач 

Луцький державний 

педагогічний інститут ім. Лесі 

Українки, 1993 р., 

спеціальність «Історія», 

вчитель історії, права та курсу 

«Людина і 

суспільствознавство» 

Інститут післядипломної 

освіти Львівського 

Національного університету 

ім І. Франка, 2012 р., 

правничий факультет, 

спеціаліст-юрист 

спеціаліст 

вищої  

категорії,  

викладач-

методист 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ післядипломної 

освіти, свідоцтво 12 СПВ 

103516, інноваційна 

спрямованість педагогічної 

діяльності, 05.12.2014 р. 

 

 

 

 



Продовження додатку 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

6 Іноземна мова  

(за професійним 

спрямуванням) 

Маляр 

Оксана 

Петрівна 

викладач Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

2014 р., спеціальність «Мова і 

література (англійська)», 

викладач англійської мови і 

літератури, вчитель російської 

мови і зарубіжної літератури 

спеціаліст  

вищої  

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ 

післядипломної освіти, 

свідоцтво 12 СПВ 104036, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, 

05.12.2014 р. 

 

7 Іноземна мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Сінькова 

Наталія 

Олександрівна 

викладач Київський державний 

педагогічний інститут 

іноземних мов, 1981 р., 

спеціальність «Іноземні мови 

(французька, англійська)», 

учитель іноземних мов 

(французької і англійської) 

спеціаліст  

вищої  

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ 

післядипломної освіти, 

свідоцтво 12СПВ 104034, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, 

05.12.2014 р. 

 

 

8 Фізичне 

виховання 

 

Рафальський 

Олег 

Антонович 

викладач Львівський державний 

університет фізичної культури, 

1991 р., спеціальність «Фізична 

культура і спорт», викладач-

тренер з бокусу 

спеціаліст  

вищої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ 

післядипломної освіти, 

свідоцтво 12СПВ 103549, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, 

05.12.2014 р. 

 

 

 

 

 



Продовження додатку 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

9 Основи екології 

(32 год.) 

Люльчик 

Вадим 

Олександрович 

завідувач 

технічного 

відділення, 

викладач 

Український державний 

університет водного 

господарства та 

природокористування, 2002 р., 

спеціальність «Екологія та 

охорона навколишнього 

середовища», магістр з екології 

та охорони навколишнього 

середовища 

кандидат 

сільськогоспо-

дарських наук, 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист,  

Полтавська державна 

аграрна академія, ІПО та Д 

ПДА, свідоцтво 12 СПК 

647552, спеціальність 

«Землевпорядкування», 

10.10.2013 р. 

 

 

10 Фізика 

(електрика) 

(38 год.) 

Масталярчук 

Євгеній 

Володимирович 

викладач Тернопільський національний 

економічний університет,  

2011 р., спеціальність 

«Програмне забезпечення 

автоматизованих систем», 

магістр з комп’ютерних наук 

спеціаліст 

другої категорії 

Тернопільський 

національний економічний 

університет, диплом магістра 

ТЕ №41756543, 

спеціальність «Програмне 

забезпечення 

автоматизованих систем», 

2011 р. 

 

 

11 Лінійна алгебра та 

аналітична 

геометрія 

(24 год.) 

Математичний 

аналіз 

(28 год.) 

Чисельні методи 

(30 год.) 

Каштан Сергій 

Степанович 

завідувач 

навчальної 

лабораторії 

«Програмна 

інженерія», 

викладач 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 

1998 р., спеціальність 

«Прикладна математика», 

математик, викладач 

математики та основ 

інформатики 

кандидат 

технічних 

наук, доцент, 

спеціаліст 

вищої  

категорії 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

довідка №32 від 

17.03.2015року про 

стажування на кафедрі 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

та методики викладання 

інформатики з 04.02 до 

03.03.2015р., наказ № 07 

від 02.02.2015р. 

 

 

 



Продовження додатку 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

12 Диференціальні 

рівняння  

(20 год.) 

Теорія 

ймовірностей та 

математична 

статистика 

(50 год.) 

Петрівська 

Людмила 

Олексіївна 

викладач Рівненський державний 

педагогічний інститут, 1993 р., 

спеціальність «Математика і 

фізика», вчитель математики і 

фізики; 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

2006 р., спеціальність 

«Педагогіка і методика 

середньої освіти. Математика», 

магістр педагогічної освіти, 

викладач математики та 

методики викладання 

математики у вищих 

навчальних закладах 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ 

післядипломної освіти, 

свідоцтво 12 СПВ 103542, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, 

05.12.2014 р. 

 

13 Дискретна 

математика 

(20 год.) 

Нікітська Оксана 

Віталіївна 

викладач Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2007 р. 

спеціальність «Прикладна 

математика» 

спеціаліст 

першої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування 

України, ННІ 

післядипломної освіти, 

свідоцтво 12 СПВ 104023, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, 

05.12.2014 р. 

 

 

 

 



Продовження додатку 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

14 Безпека 

життєдіяльності 

(16 год.) 

Охорона праці 

(18 год.) 

Сасовський 

Тарас 

Анатолійович 

викладач Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, 2012 р. 

спеціальність «Промислове і 

цивільне будівництво», 

інженер-будівельник 

кандидат 

технічних наук, 

спеціаліст 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування, кандидат 

технічних наук за 

спеціальністю «Будівельні 

конструкції, будівлі та 

споруди», 13.12.2016 р., диплом 

ДК № 039903 

 

1. 2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом 
15 Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

(22 год.) 

Кристопчук 

Тетяна 

Євгеніївна 

викладач, 

доцент 

Національного 

університету 

водного 

господарство і 

природокорист

ування 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 1994 р., 

спеціальність «Українська 

мова та література, іноземна 

мова», вчитель української 

мови та літератури, іноземної 

(німецької) мови 

доктор 

педагогічних 

наук, 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Київський університет ім. 

Бориса Грінченка, доктор 

педагогічних наук зі 

спеціальності «Теорія і 

методика професійної освіти», 

диплом ДД № 003937, 

22.12.2014 р. 

 

2. Цикл професійної підготовки 

2.1. Особи, які працюють за основним місцем роботи (в тому числі за внутрішнім сумісництвом) 
16 Основи 

програмування та 

алгоритмічні мови 

(80 год.) 

Алгоритми та 

структури даних 

(66 год.) 

Юпаткіна 

Наталія 

Ярославівна 

викладач Рівненський державний 

педагогічний інститут, 1997 р., 

спеціальність «Прикладна 

математика», математик, 

викладача математики та 

інформатики 

спеціаліст 

вищої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти, 

свідоцтво 12 СПВ 102530, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, 

05.12.2014 р. 

 

 

 

 

 



Продовження додатку 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

17 Об’єктно-

орієнтоване 

програмування 

(86 год.) 

Бази даних 

(64 год.) 

Вступ до 

спеціальності  

(32 год.) 

Якимчук 

Ірина 

Олександрівна 

завідувач 

відділення 

програмування, 

викладач,  

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 1996 р., 

спеціальність «Математика», 

вчитель математики, 

інформатики та обчислювальної 

техніки; 

Тернопільський національний 

економічний університет, 

2013 р., спеціальність 

«Програмне забезпечення 

систем», інженер-програміст 

спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти, 

свідоцтво СС 00493706/001466-

16, використання хмарних 

сервісів Майкрософт у 

навчальному процесі, 

18.11.2016 р. 

 

18 Операційні системи 

(64 год.) 

Людино-машинна 

взаємодія 

(10 год.) 

Інформаційні 

технології 

(10 год.) 

 

Куделя 

Оксана 

Олексіївна 

викладач Тернопільський національний 

економічний університет, 

2009 р., спеціальність 

«Спеціалізовані комп’ютерні 

системи», магістр з 

комп’ютерної інженерії 

спеціаліст 

другої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти, 

свідоцтво СС 00493706/001448-

16, використання хмарних 

сервісів Майкрософт у 

навчальному процесі, 

18.11.2016 р. 

 

19 Конструювання 

програмного 

забезпечення 

(32 год.) 

Системне 

програмування 

(14 год.) 

 

Присяжнюк 

Олена 

Вікторівна 

викладач Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

2010 р. спеціальність 

«Прикладна математика», 

викладач прикладної 

математики у вищих 

навчальних закладах, спеціаліст 

з прикладної математики  

спеціаліст 

вищої 

категорії 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

диплом про перепідготовку 12 

ДСК № 272229, довузівська 

підготовка та післядипломна 

освіта, кваліфікація вчителя 

математики, 09.02.14 р. 

 

 



Продовження додатку 1 
1 2 3 4 5 6 7 8 

20 Групова динаміка і 

комунікації 

(12 год.) 

Інструментальні 

засоби візуального 

програмування 

(26 год.) 

Нікітська 

Оксана 

Віталіївна 

інженер-

програміст 

(ЄДБО), 

викладач 

Національний університет водного 

господарства та природокористування, 

2007 р. спеціальність «Прикладна 

математика», магістр з прикладної 

математики 

спеціаліст 

першої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти, 

свідоцтво 12 СПВ 104023, 

інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності, 

05.12.2014 р. 

 

21 Архітектура 

комп’ютера 

(40 год.) 

Проектний 

практикум 

(4 год.) 

Сабадишин 

Віталій 

Ростиславович 

викладач Тернопільський національний 

економічний університет, 2012 р., 

спеціальність «Інженерія програмного 

забезпечення», магістр з інженерії 

програмного забезпечення 

спеціаліст Тернопільський національний 

економічний університет, диплом 

магістра ТЕ №43718528 

спеціальність «Інженерія 

програмного забезпечення, 

кваліфікація магістра з інженерії 

програмного забезпечення, 2012 р. 

 

22 Основи програмної 

інженерії 

(60 год.) 

Організація 

комп’ютерних 

мереж 

(60 год.) 

Матвійчук 

Тетяна 

Адамівна 

викладач Рівненський державний педагогічний 

інститут, 1996 р., спеціальність 

«Математика», вчитель математики, 

інформатики та обчислювальної 

техніки; 

Тернопільський національний 

економічний університет, 2013 р., 

спеціальність «Програмне 

забезпечення систем», інженер-

програміст 

спеціаліст 

вищої  

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти, 

свідоцтво СС 00493706/001453-16, 

використання хмарних сервісів 

Майкрософт у навчальному 

процесі, 18.11.2016 р. 

 

23 Комп’ютерна 

бухгалтерія 

(20 год.) 

Основи 

патентознавства 

(18 год.) 

Панасюк 

Василь 

Олексійович 

завідувач 

видавничої 

лабораторії, 

викладач 

Тернопільський національний 

економічний університет,  

2013 р., спеціальність «Економічна 

кібернетика», магістр з економічної 

кібернетики 

спеціаліст 

другої 

категорії 

Тернопільський національний 

економічний університет, диплом 

ТЕ № 45641380, спеціальність 

«Економічна кібернетика», магістр 

з економічної кібернетики,  

 

 



Продовження додатку 1 
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24 Веб-дизайн 

(10 год.) 

Розробка веб-

застосувань 

(20 год.) 

 

Масталярчук 

Євгеній 

Володимирович 

викладач Тернопільський національний 

економічний університет,  

2011 р., спеціальність 

«Програмне забезпечення 

автоматизованих систем», 

магістр з комп’ютерних наук 

спеціаліст 

другої 

категорії 

Тернопільський національний 

економічний університет, 

диплом магістра ТЕ 

№41756543, спеціальність 

«Програмне забезпечення 

автоматизованих систем», 

2011 р. 

 

25 Інженерна та 

комп’ютерна 

графіка 

(8 год.) 

Автоматизовані 

системи обробки 

інформації 

(20 год.) 

Куделя 

Оксана 

Олексіївна 

викладач Тернопільський національний 

економічний університет, 

2009 р., спеціальність 

«Спеціалізовані комп’ютерні 

системи», магістр з 

комп’ютерної інженерії 

спеціаліст 

другої 

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти, 

свідоцтво СС 00493706/001448-

16, використання хмарних 

сервісів Майкрософт у 

навчальному процесі, 

18.11.2016 р. 

 

26 Економіка 

програмного 

забезпечення 

(20 год.) 

Олійник 

Ганна 

Анатоліївна 

викладач Харківський державний 

економічний університет, 

2000 р., спеціальність 

«Економіка підприємства», 

економіст; 

Національний аграрний 

університет, 2004 р., 

спеціальність «Професійне 

навчання», економіст-педагог 

спеціаліст 

вищої  

категорії 

Національний університет 

біоресурсів і 

природокористування України, 

ННІ післядипломної освіти, 

свідоцтво 12 СПВ 175891, 

методика викладання під час 

виконання курсових робіт, 

12.02.2016 р. 

 

 



Продовження додатку 1 
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27 Аналіз вимог до 

програмного 

забезпечення 

(20 год.) 

Математичні 

методи 

дослідження 

операцій 

(38 год.) 

Каштан 

Сергій 

Степанович 

завідувач 

навчальної 

лабораторії 

«Програмна 

інженерія», 

викладач 

Рівненський державний 

педагогічний інститут, 

1998 р., спеціальність 

«Прикладна математика», 

математик, викладач 

математики та основ 

інформатики 

кандидат 

технічних 

наук, доцент, 

спеціаліст 

вищої  

категорії 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

довідка №32 від 

17.03.2015року про 

стажування на кафедрі 

інформаційно-

комунікаційних технологій 

та методики викладання 

інформатики з 04.02 до 

03.03.2015р., наказ № 07 від 

02.02.2015р. 

 

29 Основи 

маркетингу 

(16 год.) 

Царук  

Василь 

Юрійович 

заступник 

директора з 

навчальної 

роботи, 

викладач 

Рівненський державний 

технічний університет, 

2000 р., спеціальність 

«Адміністративний 

менеджмент», менеджер-

економіст; 

Національний аграрний 

університет, 2004 р., 

спеціальність «Професійне 

навчання», економіст-педагог 

кандидат 

економічних 

наук, 

спеціаліст 

вищої  

категорії, 

викладач-

методист 

Одеська національна академія 

харчових технологій, диплом 

ДК № 032443, кандидат 

економічних наук за 

спеціальністю «Розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна економіка», 

15.12.2015 р. 

 

2.2. Особи, які працюють за зовнішнім сумісництвом – немає 
 

 


