


 

№

п/п 

Прізвище, ім’я та по  

батькові викладача 

Найменування 

 посади 

Найменування закладу,  

який закінчив викладач, 

(рік закінчення, 

спеціальність,  

кваліфікація за дипломом) 

Категорія 

Найменування  

навчальних 

дисциплін, які 

викладає  

1 Борисюк 

Тетяна 

Анатоліївна 

Викладач основ 

медичної 

інформатики та 

інформаційних 

технологій у 

фармації 

Ленінградський державний 

університет  

ім. А.А. Жданова, 1987р. 

прикладна математика 

Кваліфікація: математик 

Спеціаліст 

вищої 

категорії,  

викладач-

методист 

Основи медичної 

інформатики 

Інформаційні 

технології у 

фармації 

Інформатика 

Математика 

2 Наконечна 

Світлана 

Василівна 

Викладач 

біології та 

екології, 

географії, 

економічної 

теорії 

Луцький державний 

педагогічний інститут 1989р. 

Кваліфікація: викладач 

біології та географії 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

 викладач - 

методист 

Біологія і екологія 

Географія  

Громадянська 

освіта  

Економічна теорія 

Основи 

економічної теорії 

Природничі науки 

(біологія і 

екологія) 

3 Костючик 

Світлана 

Анатоліївна 

Викладач 

математики, 

завідувач  

відділення 

Волинський державний 

університет  

ім. Лесі Українки, 2005р. 

Кваліфікація: викладач 

математики 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Математика  



4 Демчук 

Володимир 

Васильович 

Викладач 

фізики та 

астрономії 

 

Волинський державний 

університет ім. Лесі 

Українки, 1997р. 

Кваліфікація: вчитель 

математики і фізики 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

 

Фізика і 

астрономія 

Основи 

біологічної 

фізики та медична 

апаратура 

Природничі науки 

(фізика і 

астрономія) 

5 Гочачко 

Микола 

Миколайович 

Викладач 

фізичного 

виховання, 

фізичної 

культури 

 

Львівський державний 

університет фізичної 

культури, 2012р., фізичне 

виховання.  

Кваліфікація: викладач 

фізичного виховання та 

спорту 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Фізична культура  

Фізичне 

виховання  

Захист України 

6 Проц  

Олег 

Васильович 

Викладач 

фізичного 

виховання, 

фізичної 

культури 

   

Приватний вищий 

навчальний заклад Академія 

рекреаційних технологій і 

права, 2016р. 

Кваліфікація: викладач 

університетів та вищих 

навчальних закладів;  

викладач професійно-

технічного навчального 

закладу; 

професіонал з інноваційної 

діяльності; магістр 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

  

Фізична культура  

Фізичне 

виховання  

Захист України 



7 Дричик 

Юрій 

Павлович 

Викладач 

захисту 

Вітчизни 

Рівненський МЕГУ 

 ім. ак. С. Дем’янчука, 2009р. 

фізична реабілітація. 

Кваліфікація: магістр фізичної 

реабілітації, викладач 

фізичного виховання і спорту. 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Захист Вітчизни 

Військово-

медична 

підготовка та 

медицина 

надзвичайних 

ситуацій 

8 Сахарук 

Галина 

Олегівна 

Викладач 

іноземної 

мови 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 

2012р., 

Кваліфікація: вчитель 

англійської та німецької мови і 

зарубіжної літератури 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Іноземна мова 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 

Основи 

латинської мови 

з медичною 

термінологією 

9 Дричик 

Вікторія 

Валентинів

на 

Викладач 

іноземної 

мови 

Луцький державний 

педагогічний інститут ім. Лесі 

Українки, 1991р., англійська і 

німецька мова. Кваліфікація: 

вчитель англійської і німецької 

мови 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач-

методист 

Іноземна мова 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 



10 Сачук  

Неоніла 

Олександрівна  

Викладач історії Луцький державний 

педагогічний інститут    ім. 

Лесі Українки, 

1981р., історія.  

Кваліфікація: вчитель історії та 

суспільствознавства 

Спеціаліст 

вищої 

категорії,  

викладач-

методист 

Всесвітня історія 

Соціологія  

Історія України 

Основи 

філософських 

знань 

Історія: Україна і 

світ 

Історія та культура 

України 

11 Матвійчук 

Людмила 

Віталіївна 

Викладач 

української мови та 

літератури, 

заступник 

директора з 

навчальної роботи 

Волинський державний 

університет ім. Лесі Українки, 

2006р. 

Кваліфікація: філолог, 

викладач української мови та 

літератури 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Українська 

література 

Українська мова 

12 Зубрикова 

Ольга 

Володимирівна 

Викладач 

мистецтва,   

заступник 

директора з питань 

гуманітарної освіти 

та виховання 

Рівненський державний 

гуманітарний університет, 2009 

Кваліфікація: викладач історії 

Спеціаліст 

першої 

категорії  

Культурологія 

Мистецтво Історія 

України Всесвітня 

історія  

Основи 

правознавства 

Історія: Україна і 

світ 

 



13 Музичук 

Любов  

Олександрівна 

Викладач  

української мови, 

методист 

коледжу 

Луцький державний педагогічний 

інститут   ім. Лесі Українки,  

1979 р., 

українська мова та література.  

Кваліфікація: вчитель  української 

мови і літератури 

Спеціаліст 

вищої 

категорії, 

викладач– 

методист    

Українська 

мова за 

професійним 

спрямуванням 

Українська 

мова 

14 Михалевич 

Світлана 

Григорівна 

Викладач 

української мови 

та літератури, 

зарубіжної 

літератури 

Волинський державний 

університет ім. Лесі Українки, 

1995р. 

Кваліфікація: вчитель російської 

мови і літератури та зарубіжної 

літератури 

Східноєвропейський національний 

університет ім. Л. Українки, 2018р. 

Кваліфікація: філолог, викладач 

української мови і літератури та 

світової літератури 

Спеціаліст 

вищої 

категорії 

Зарубіжна 

література 

Українська 

література 

Українська 

мова 

15 Познякевич 

Тетяна 

Сергіївна 

Викладач 

іноземної мови 

 

Національний університет 

«Острозька академія», 2014р. 

Кваліфікація: викладач англійської 

мови та літератури 

Спеціаліст 

другої 

категорії 

Іноземна мова 

Іноземна мова 

за професійним 

спрямуванням 

 



16 Дмитрук 

Богдан 

Григорович 

 Викладач 

історії України 

Київський національний 

університет ім. Тараса 

Шевченка 2018р., 

історія 

Кваліфікація: викладач 

історії 

Спеціаліст Громадянська освіта 

Основи права 

Історія України 

Історія: Україна і світ 

 

17 Михалик 

Ірина 

Павлівна 

Викладач 

біології та 

екології 

Волинський державний 

університет 

 ім. Лесі Українки, 2000р. 

Кваліфікація: біолог, 

викладач біології 

Спеціаліст 

першої 

категорії 

Біологія і екологія 

Медична біологія 

Основи охорони 

праці та охорони 

праці в галузі, БЖД 

Захист України 

Природничі науки 

(біологія і екологія) 

18 Войтович 

Юлія 

Вікторівна 

Викладач  

іноземної мови 

 

Відкритий міжнародний 

університет розвитку 

людини «Україна», 2009р., 

англійська і німецька мова. 

Кваліфікація: вчитель 

англійської і німецької мови 

 

Спеціаліст  

першої 

категорії  

Іноземна мова 

Іноземна мова за 

професійним 

спрямуванням 


