Додаток №1
Рівень наукової та професійної активності науково-педагогічних працівників
кафедри інформаційно-комунікаційних технологій та методики викладання інформатики
Прізвище, ім’я,
по батькові

Войтович Ігор
Станіславович

Гнедко Наталя
Михайлівна

Найме-нування
посади
(для суміс- ників
— місце основної
роботи, найменування посади)
Завідувач
кафедри,
професор
кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та
методики
викладання
інформатики
Рівненського
державного
гуманітарного
університету

Доцент кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та
методики
викладання
інформатики

Найменування
закладу, який
закінчив викладач
(рік закінчення,
спеціальність,
кваліфікація згідно
з документом про
вищу освіту)
Рівненський
державний
гуманітарний
університет, 2000,
«фізика, фізика
полімерів»,
«вчитель фізики,
фізика полімерів»
Міжнародний
економікогуманітарний
університет імені
акад.
С. Дем’янчука,
2008,
«інформатика»,
«спеціаліст з
інформатики,
вчитель
інформатики»
Рівненський
державний
педагогічний
інститут, 1998 р,
вчитель
математики та
фізики
Рівненський
державний
гуманітарний
університет, 2002,

Науковий ступінь,
шифр і найменування
наукової спеціальності,
тема дисертації, вчене
звання, за якою
кафедрою
(спеціальністю)
присвоєно
Докт. пед. наук, 014
Середня освіта
(Інформатика)
(13.00.02- теорія та
методика навчання
(технічні дисципліни))
«Теоретико–методичні
засади професійно
орієнтованого навчання
технічних дисциплін
майбутніх учителів
інформатики»
Професор кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та методики
викладання
інформатики

Кандидат педагогічних
наук 015 Професійна
освіта (Комп’ютерні
технології) (13.00.04 –
теорія та методика
професійної освіти)
«Формування
готовності майбутніх
учителів до
застосування засобів
віртуальної наочності у
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вчитель
математики та
основ
інформатики

Остапчук
Наталія
Олександрівна

Руденко
Володимир
Миколайович

Доцент кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та
методики
викладання
інформатики

Професор
кафедри
інформаційнокомунікаційних

Cертифікат
відповідно до
Загальноєвропейсь
кої рекомендації з
мовної освіти на
рівні В2 з
англійської мови
№164UA5528ADF
Від 29.06.2018р.
Виданий Wolomin
International
Regional
Cooperation
University
(м. Воломін,
Польща)
Рівненський
державний
гуманітарний
університет, 2002 р.
Вчитель
математики та
основ інформатики

професійній діяльності»

Кандидат педагогічних
+
наук 011 Освітні,
педагогічні науки
(13.00.07– теорія і
методика виховання
(інформатика)) Доцент
кафедри інформаційнокомунікаційних
Cертифікат
технологій та методики
відповідно до
викладання інформатики.
Загальноєвропейсь «Формування у
кої рекомендації з майбутніх педагогів
мовної освіти на
готовності до
рівні В2 з
особистісного типу
англійської мови
спілкування». Доцент
№000380377
кафедри інформаційноВід 27.12.2018р.
комунікаційних
Виданий ECL Exam технологій та методики
Centre «Universal
викладання інформатики
Nest» (м. Київ,
Україна)
Київський
Доктор
педагогічних
політехнічний
наук, диплом ДД №
інститут, диплом 005272, дата видачі
Ш №303345 від 12.10.2006
р.,
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технологій та
методики
викладання
інформатики
Рівненського
державного
гуманітарного
університету

Петренко Сергій Доцент кафедри
Вікторович
інформаційнокомунікаційних
технологій та
методики
викладання
інформатики

Шліхта Ганна
Олександрівна

Доцент кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та
методики
викладання
інформатики

30.06.1969 р.
Спеціальність:
Напівпровіники та
діелектрики;
Кваліфікація:
інженер
електронної
техніки

спеціалізована
вчена
рада
Харківського
національного
університету
ім.
Г.С.Сковороди
МОН
України,
рішення
президії ВАК України
від
12.10.2006
р.
спеціальність 13.00.04
Теорія
і
методика
професійної
освіти.
Тема
дисертації
«Культурологічні
основи цілісності змісту
вищої освіти»
Рівненський
Кандидат педагогічних
+
державний
наук 011 Освітні,
гуманітарний
педагогічні науки
університет, 2012 р. (13.00.10 - ІнформаційноІнформатика,
комунікаційні технології
Спеціаліст з
в освіті) «Система Delphi
інформатики,
як засіб формування ІКТвикладач
компетентностей
інформатики
майбутнього вчителя
інформатики початкової
Рівненський
школи у навчанні
інститут
візуального
слов’янознавства
програмування» Доцент
Київського
кафедри інформаційнославістичного
комунікаційних
університету 2012
технологій та методики
р. за спеціальністю викладання інформатики
«Мова і література
(англійська,
чеська)». Викладач
англійської та
чеської мов,
зарубіжної
літератури
Рівненський
Кандидат педагогічних
державний
наук, 015 Професійна
гуманітарний
освіта (Комп’ютерні
університет, 1999 р. технології) (13.00.04 –
Математика.
теорія і методика
Вчитель
професійної освіти.)
математики та
Доцент кафедри
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основ інформатики

Батишкіна Юлія Доцент кафедри
Валеріївна
інформаційнокомунікаційних
технологій та
методики
викладання
інформатики,
доцент

Рівненський
державний
педагогічний
інститут, 1998 р.
Математика.
Вчитель
математики та
основ інформатики

Павлова Наталія Доцент
Степанівна
інформаційнокомунікаційних
технологій та
методики
викладання
інформатики,

Рівненський
державний
педагогічний
інститут, 1995 р.
«Математика»
«Учитель
математики,
інформатики та
обчислювальної
техніки»

Шинкарчук
Назар

Рівненський
державний

Доцент кафедри
інформаційно-

інформаційнокомунікаційних
технологій та методики
викладання інформатики.
«Підготовка майбутніх
учителів інформатики до
профорієнтаційної
роботи із
старшокласниками в
сучасному
інформаційному
просторі».
Кандидат технічних наук
113 Прикладна
математика
(01.02.04 – механіка
деформівного твердого
тіла)
«Контактна взаємодія
пластин з
криволінійними
отворами і розімкнених
підсилювальних
елементів змінної
жорсткості».
Доцент кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та методики
викладання інформатики.
Кандидат педагогічних
+
наук 014 Середня освіта
(Інформатика) (13.00.02–
теорія і методика
навчання (інформатика)).
«Формування прийомів
розумової діяльності в
учнів 7-9 класів у процесі
навчання інформатики».
Доцент кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та методики
викладання інформатики.
Кандидат технічних наук
113 Прикладна

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Володимирович

комунікаційних
технологій та
методики
викладання
інформатики

Музичук
Катерина
Петрівна

Доцент кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та
методики
викладання
інформатики

Полюхович
Наталія
Вікторівна

Антонюк
Микола
Степанович

Доцент кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та
методики
викладання
інформатики

Доцент кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та
методики

гуманітарний
університет, 2005 р.,
Інформатика,
Спеціаліст
з
інформатики,
викладач
інформатики

математика (01.02.04 –
механіка деформівного
твердого тіла.)
«Розрахунок кусковооднорідних
пластинчастих елементів
конструкцій за контакту
берегів криволінійних
міжфазних розрізів».
Доцент кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та методики
викладання інформатики
Рівненський
Кандидат технічних наук
державний
113 Прикладна
гуманітарний
математика (01.02.04 –
університет, 2011 р. механіка деформівного
Прикладна
твердого тіла)
математика.
«Розрахунок
Викладач
пластинчастих елементів
прикладної
конструкцій з
математики у
міжфазними дуговими
вищих навчальних розрізами, береги яких
закладах, спеціаліст контактують при згині»
з прикладної
математики.
Рівненський
Кандидат педагогічних
державний
наук 015 Професійна
гуманітарний
освіта (Комп’ютерні
університет (2006
технології) (13.00.04,
р., Педагогіка і
теорія та методика
методика
професійної освіти)
середньої освіти
«Формування
«Математика»,
інформаційновчитель
комунікаційної
математики та
компетентності
основ
майбутніх учителів
інформатики;
основ економіки у
процесі фахової
підготовки»
Рівненський
Кандидат педагогічних
державний
наук 011 Освітні,
педагогічний
педагогічні науки
інститут ім.
(13.00.01 Теорія та
Д.З.Мануїльського, історія педагогіки)
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викладання
інформатики

Шроль Тетяна
Степанівна

Бабич Степанія
Михайлівна

Гульчук Віталій
Анатолійович

Ляшук Тарас
Григорович

Доцент кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та
методики
викладання
інформатики

1981 р. Вчитель
математики і
фізики.
Рівненський
державний
гуманітарний
університет, 2009 р.
Спеціаліст з
інформатики,
викладач
інформатики
Рівненський
державний
гуманітарний
університет, 2002 р.
Вчитель
математики та
основ інформатики

«Розвиток пізнавальної
активності учнів 5-7
класів в процесі
розв’язування технічних
задач» ,
Доцент кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та методики
викладання інформатики

Кандидат педагогічних
наук 015 Професійна
освіта
(Комп’ютерні
технології)
(13.00.04,
теорія
та
методика
професійної
освіти)
«Формування
ІКТкомпетентності
майбутніх
учителів
математики»
Доцент кафедри
Рівненський
Кандидат технічних наук
інформаційнодержавний
113 Прикладна
комунікаційних
гуманітарний
математика
технологій та
університет, 2000 р. (01.02.04 – механіка
методики
Прикладна
деформівного твердого
викладання
математика.
тіла) «Контактні задачі
інформатики
Математик,
трибомеханіки для
викладач
циліндричних тіл в
математики та
передачах обертального
основ інформатики руху».
Старший
Рівненський
+
викладач кафедри державний
інформаційнопедагогічний
комунікаційних
інститут,
технологій та
1994, вчитель праці
методики
та основ
викладання
інформатики
інформатики
Викладач
Рівненський
+
кафедри
державний
інформаційногуманітарний
комунікаційних
університет, 2007 р.
технологій та
Вчитель фізики,
методики
інформатики, БЖД,
викладання
астрономії.
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інформатики
Шидловський
Викладач
Андрій Іванович кафедри
інформаційнокомунікаційних
технологій та
методики
викладання
інформатики

Рівненський
державний
гуманітарний
університет, 2001 р.
Вчитель фізики та
основ інформатики.
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