
 

16 червня 2016 року всі охочі мали змогу познайомитися із випускними роботами студентів 

кафедри комп’ютерної інженерії Луцького НТУ. 
Саме випускні роботи демонструють рівень засвоєння навчального матеріалу, підсумовують 
набутий студентами під час навчання досвід практичної діяльності, фіксують якість фахових 

умінь та здібностей. 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/uchni-diznalisya-chomu-vchat-v-luckomu-ntu-na-kompyuterniy-
inzheneriyi 

 

Співпраця ЛНТУ з Волинською обласною Малою академією наук 

При кафедрі комп’ютерної інженерії діють два гуртки: 
«Електроніка та приладобудування» – керівник Здолбіцькак Н.В. 
«Технології програмування» – керівник Коцюба А.Ю. 

 

http://vvman.lutsk.ua/context/sl.html 

 

В березні 2017 р. в Ковельській міській гімназії відбулася презентаційна зустріч учнів 5-А та 

5-Б класів з науковим керівником-консультантом секції програмування гімназійного 
наукового товариства «Еврика», викладачем Національного технічного університету 
Коцюбою Андрієм Юрійовичем, який розповів про цей ВНЗ, а пізніше запросив учнів 

математичного класу в кабінет інформатики, щоб не тільки заслухати звіт з науково-
дослідницької роботи Коссака Андрія та Лазарук Анастасії, а ще й представив нові й 
перспективні напрямки діяльності в галузі програмування. 

http://kovelgim.at.ua/news/dni_nauki_v_gimnaziji/2017-03-01-623?fbclid=IwAR3Wh-
RTlkUjH_GFcdJAHoLCfZw8-2jPsQNZ63jWzjDYT9--jFhBQw6bdSE 

 

 

20 жовтня 2017 студенти та випускники кафедри презентували свої розробки для 

одинадцятикласників міста Луцька.  
Зі своїми роботами виступили: Орел Юрій (КСМс-21), Сопіжук Руслан (КСМм-61), 
Сітовський Владислав (КСМм-51), Казмірчук Олександр (КСМм-61), Супронюк Василь, 

Павлючук Роман (КСМм-61). 
Учні мали змогу подивитися на розроблені студентами програми та пристрої, задати питання. 
28 листопада 2017р. біля кафедри комп’ютерної інженерії знову було людно: старшокласники 

школи №22 м. Луцька завітали на екскурсію. Викладачі Сергій Костючко та Микола Поліщук 
показали навчальні лабораторії, а також разом зі студентами продемонстрували розробки 

кафедри. 
https://www.facebook.com/slavrencuk/posts/1514293405319082 
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http://www.lnvk22.com.ua/ekskursiya-v-lutskyj-natsionalnyj-tehnichnyj-
universytet/?fbclid=IwAR3uecAk4XYnAb4VEiwtFnYSjEuxZn7ifa1C93j65ZSBfLKbu1kGkXdnK
O0 

 

 

В березні 2018 р. викладачі кафедри комп’ютерної інженерії та кібербезпеки (Петро Пех, Ніна 

Здолбіцька та Світлана Лавренчук) разом зі студентами групи КСМ-41 продемонстрували 
школярам чому вчать в Луцькому НТУ. 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/shkolyari-perevirili-chomu-vchat-v-luckomu-ntu-na-
kompyuterniy-inzheneriyi 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1680014712121709&id=100003395901158 
 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1855779224503830&id=100002153115034 
 

 

 

Квітень 2018 р. тиждень відкритих дверей у Луцькому НТУ 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/zaproshuiemo-na-tizhden-vidkritih-dverey-u-luckomu-
ntu?fbclid=IwAR0uFX9fkcaI3CPl_uLVzlEI76y_F-vVmE1Sc5UyyGqtHR9ZXaS4W4mw9zk 
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Травень 2018. 
У Луцькому НТУ – ярмарок кар’єри 
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-yarmarok-karieri 

 

 

Травень 2018 р. 
У Луцькому НТУ можна безкоштовно визначитися з майбутньою професією 
У стінах Луцького національного технічного університету активно працює Центр професійного 
і кар’єрного консультування. Так, наразі протестовано декілька сотень школярів, потенційних 
абітурієнтів та студентів. 
 
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-mozhna-bezkoshtovno-viznachitisya-z-

maybutnoyu-profesiieyu 

 

 

В січні 2019 року учні ЗОШ № 25 ознайомилися з роботехнічними системами кафедри 
Комп’ютерної інженерії та кібербезпеки.  

 

16 лютого 2019 року учням 9-Г ЗОШ № 25 проведено екскурсію на кафедру Комп’ютерної 
інженерії та кібербезпеки. 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-yarmarok-karieri
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-mozhna-bezkoshtovno-viznachitisya-z-maybutnoyu-profesiieyu
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-mozhna-bezkoshtovno-viznachitisya-z-maybutnoyu-profesiieyu


 

 

У лютому 2019 р. у Луцькому національному технічному університеті відбулося офіційне 

відкриття зимової ІТ-школи при факультеті комп’ютерних наук та інформаційних технологій. 
Організаторами заходу виступили кафедра комп’ютерних технологій та професійної освіти та 
кафедра комп’ютерної інженерії та кібербезпеки. Заняття відбувалися впродовж трьох днів із 

10:30 до 14:50, у комфортних технічно-обладнаних аудиторіях Луцького НТУ. Участь у школі 
взяли 45 учнів 8-11 класів із різних міст та селищ Волинської області.  

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-shkolyariv-navchayut-it-ishniy-spravi 
в ЗМІ 
https://www.volynnews.com/news/all/volynski-shkoliari-zaymatymutsia-v-IT-
shkoli/?fbclid=IwAR3iYfz6v16aCRsCMizMuoIRC6pzfkSFu6DHufu0I7H6A1y1WiR5TSnlClc 
Новини МОН 
https://mon.gov.ua/ua/news/ponad-40-shkolyariv-zavershili-navchannya-u-it-shkoli-luckogo-ntu-
vivchali-osnovi-veb-rozrobki-programuvannya-ta-robototehniki 
 

 

11 червня 2019 р.  ·  
Разом з переможцями обласних й районних олімпіад з інформатики та програмування, на 
запрошення Комп'ютерної Інженерії Та Кібербезпеки, відвідали ЛНТУ... alma mater - 
наступна... 
 Захід є частиною "Літньої школи програмування" Волинська обласна Мала академія наук 
https://www.facebook.com/pavlo.melnik/posts/2472627339438499 
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22 вересня 2019  
Майстер-класи та експерименти: у Луцьку влаштували "Наукові пікніки"  
 Упродовж трьох годин в рамках "Наукових пікніків" учасники мали можливість: 
взяти участь в експериментах; 
відтворити фізичні та хімічні досліди; 
дізнатися від луцьких науковців про новини хімії, робототехніки, біології, психології та інших 
наук; 
відчути себе дослідником та поспілкуватись з науковцями. 
 
https://konkurent.ua/publication/46415/mayster-klasi-ta-eksperimenti-u-lutsku-vlashtuvali-
naukovi-pikniki-
foto/?fbclid=IwAR1Vev4mjK_4hbeRjgzmAIQyruxnDIlrPyxNoJodeX5nNNDbco93UykExNY 
 

 

Листопад 2019 р. 
МАЙСТЕР-КЛАСИ, РОБОТИ ТА ТЕСТ-ДРАЙВ КВАДРОЦИКЛА: ФОТОРЕПОРТАЖ З ДНЯ ВІДКРИТИХ 
ДВЕРЕЙ В ЛНТУ 
 
https://www.facebook.com/LutskNationalTechnicalUniversity/photos/a.1387602394727140/1387
604898060223/ 
 
https://www.volynnews.com/news/society/mayster-klasy-roboty-ta-test-drayv-kvadrotsykla-
fotoreportazh-z-dnia-v/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=sOmX5G2tlNg 
 
 

https://konkurent.ua/publication/46415/mayster-klasi-ta-eksperimenti-u-lutsku-vlashtuvali-naukovi-pikniki-foto/?fbclid=IwAR1Vev4mjK_4hbeRjgzmAIQyruxnDIlrPyxNoJodeX5nNNDbco93UykExNY
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05.08.2020  

 
На які спеціальності у луцькому політесі буде найбільше державних місць 
Бакалаврат 
Комп’ютерна інженерія (25 місць);  
Магістратура 
Комп’ютерна інженерія (15); 

 
https://volyninfa.com.ua/news/2020/08/05/59296/ 
?fbclid=IwAR2woTiEdy5LA5LeTYNK8bUuixhH94QlChkUaoA_iNlrytY2RD24l3DaBV4 
 

 

 

22 вересня 2020 р. у Луцькому національному технічному університеті на базі кафедри 
комп’ютерної інженерії та кібербезпеки відбулася презентація спеціалізованої 

лабораторії моніторингу комп‘ютерних систем та мереж, а також студентської майстерні 
робототехніки. 

https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/robototehnika-ta-kiberbezpeka-u-luckomu-ntu-prezentuvali-
novu-laboratoriyu 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3363923747022696&id=100002153115034 
в ЗМІ 
http://www.volynpost.com/news/171768-u-luckomu-ntu-vidkryly-majsternyu-robototehniky-foto 
https://lutsk.rayon.in.ua/news/297893-u-lutskomu-politesi-vidkrili-novi-laboratoriyi 
 
https://visnyk.lutsk.ua/news/ukraine/regions/volyn/54065-u-lutskomu-vishi-pryezyentuvali-
studyentsku-maystyernyu-robototyekhniki/ 
https://pershyj.com/p-u-lutskomu-ntu-prezentuvali-maisternyu-robototehniki-45683 

 

Проморолик кафедри Луцького НТУ 

 
https://www.facebook.com/100055676236041/videos/119784399887434/ 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AH3ePXJ1Xgg 
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