
 

6-7 грудня 2014 року в Ковелі відбувся відкритий 

Кубок Волині з кікбоксингу. У турнірі взяли 
участь шістдесят сім спортсменів (вісім команд із 
чотирьох областей України). 

Студент факультету комп’ютерних наук та 
інформаційних технологій (група КСМ-11) – 
призер відкритого Кубка Волині з кікбоксингу. 

Владислав Капиш здобув третє місце серед 
молоді у ваговій категорії 57 кг в особистому 
заліку. Він був учасником команди з Луцька. 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/student-luckogo-ntu-
prizer-vidkritogo-kubka-volini-z-kikboksingu 

 

Студенти гр.КСМ-51 разом з куратором 
Катериною Мельник та іншими працівниками 
кафедри комп’ютерної інженерії 3 квітня 2015 р. 

відвідали Волинський академічний обласний 
український музично-драматичний театрі імені 
Тараса Шевченка, камерну сцену. Французька 

комедія «Обережно - жінки» від білоруського 
автора Андрея Курейчика 

5 квітня 2015 року працівники кафедри 
комп’ютерної інженерії знову відвідали театр, 
насолоджувалися поліською рапсодією «Століття 

Якова: Перше кохання» за мотивами роману 
волинського письменника Володимира Лиса. 

 

 

17 квітня 2015 студенти групи КСМс-12 разом з 
куратором Олексієм Каганюком відвідали 
Луцький замок, який вважається неофіційним 

символом міста, є одним із переможців конкурсу 
"Сім чудес України" і відомий серед лучан як 
замок Любарта. 

 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/student-luckogo-ntu-prizer-vidkritogo-kubka-volini-z-kikboksingu
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/student-luckogo-ntu-prizer-vidkritogo-kubka-volini-z-kikboksingu


 

28 жовтня 2015 року студенти-першокурсники 

напряму “Комп’ютерна інженерія» відвідали 
музей технічного прогресу, де їх зустрів 
професійний екскурсовод, який одразу ж засипав 

відвідувачів питаннями, стимулював думати і 
аналізувати. Спочатку студенти дещо знітилися: 
«Ми ж прийшли на екскурсію, а не на модуль», 

але з кожним новим експонатом ставали дедалі 
активнішими. Студенти спробували 
зашнуровувати черевики обценьками, грати на 

гітарі, перевірили силу своїх рук, дізналися про 
вклад українців в розвиток техніки, а також про 
вклад ЛНТУ в музей технічного прогресу, змогли 

погратися, поекспериментувати, переконалися, 
що навіть на ноутбуці з 8 Мб ОЗП можна 
працювати, розглянули RGB-модель, багато 

оптичних ілюзій, маятники, калькулятори, 
грамофони, телефони, годинники, ЕОМ та багато 

іншої техніки. 

 

Грудень 2015 р. 
НТУ Луцька. Влад Каленіков. 

Свято Миколая для реабілітаційного центру 
"Джерело життя" Луцьк 
https://www.youtube.com/watch?v=QSfanOKVOHc 

 

 

   

27 лютого 2016 року у Волинській обласній 

науковій бібліотеці ім. Олени Пчілки відбулася 
конференція IT Day Lutsk. Захід відвідало більше 
70 учасників. Студенти групи КСМ-11 

факультету комп'ютерних наук та інформаційних 
технологій також прийшли послухати доповіді 
успішних професіоналів. 

На конференції розглянули питання: 
1. Іван Тібеж. Три ознаки нудної роботи. (Луцьк) 

2. Тарас Тарасов. Стан ігрової індустрії: її тренди 
та виклики. (Рівне) 
3. Олександр Бєлік. Хто такий тестер та з чим 

його їдять? (Луцьк) 
4. Юрій Булан. Android Development: перші 
кроки. (Луцьк) 

5. Марія Письмена. Нетехнічні професії в IT. 
(Луцьк) 
6. Тарас Кирилюк. Правило 10 000 годин. Як 

досягти успіху у web-програмуванні. (Київ) 
7. Юрко Червоний. Як отримати певший досвід 
роботи: практичні поради. (Луцьк) 

8. Інна Козак. Чому англійська важлива для ІТ? 
(Луцьк) 
http://www.slideshare.net/ITDayLutsk 

Слухачі дізналися багато нового, кажуть що було 
цікаво та корисно отримати професійні поради. 

https://www.youtube.com/watch?v=QSfanOKVOHc
http://www.slideshare.net/ITDayLutsk


 

Травень 2016 р.  

Вечори авторської пісні "БардоПоля" Влад 
Каленіков "Повертайтеся живими" 
https://www.youtube.com/watch?v=aXIkStutwDM 

 
https://www.youtube.com/channel/UCtOzEi51VedH
mDLJ7UikjRA/videos 

 

З 29 вересня по 2 жовтня 2016 р. у місті Харків 
тривав Чемпіонат України з кікбоксингу. 
Волинську область представляли 10 кращих 

спортсменів, які гідно боролись за звання 
чемпіонів. У підсумку Волиняни вибороли 
13 золотих медалей, 3 срібних та 7 бронзових. 

У складі збірної команди брав участь студент 
групи КСМ-31 Владислав Капиш, який завоював 
1 місце у розділі фул–контакт (вагова категорія 

до 57 кг). 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/student-luckogo-
ntu-viborov-zoloto-na-chempionati-ukrayini 

 

Жовтень 2016 р. 
ЛНТУ. Козацькі забави. День захисника України!  

https://www.youtube.com/watch?v=IORD1E5HBCE 
 
 

 

 

12.10.2016 в ЛНТУ відбувся гендерний батл в 

якому беруть участь дві команди - дівчата та 
хлопці! 
https://www.youtube.com/watch?v=BTOiTHxoJWw 

 

 

В грудні 2016 року актив групи КСМ-21 вирішив 

поглибити свої знання про Збройні сили України і 
відвідати єдиний в Західному регіоні Волинський 
регіональний музей Українського війська та 

військової техніки. 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/yak-maybutni-
inzheneri 
-vidznachili-den-zbroynih-
sil?fbclid=IwAR0USGvsnF0E5CGLEW49ya8oPFd5OnD
KBt3jJCEcUcHKbgJ8xY3-zk6-CLo 

https://www.youtube.com/watch?v=aXIkStutwDM
https://www.youtube.com/channel/UCtOzEi51VedHmDLJ7UikjRA/videos
https://www.youtube.com/channel/UCtOzEi51VedHmDLJ7UikjRA/videos
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/student-luckogo-ntu-viborov-zoloto-na-chempionati-ukrayini
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/student-luckogo-ntu-viborov-zoloto-na-chempionati-ukrayini
https://www.youtube.com/watch?v=IORD1E5HBCE
https://www.youtube.com/watch?v=BTOiTHxoJWw
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/yak-maybutni-inzheneri
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/yak-maybutni-inzheneri


 

Розробкою та реалізацією проекту «створення 

оригінального та сучасного інтер’єру» займався 
не лише колектив кафедри та її студенти, але й 
випускники. Випускниця 2016 року Ніна 

Варакшина (raraavis.anko@gmail.com) виконувала 
проектування дизайну інтер’єру, а головним 
виконавцем замовлень та інвестором став 

випускник 2014 року Володимир Єфімов 
(artefim@i.ua), засновник дизайн-студії 
«ArtEfim». 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/kafedra-
kompyuternoyi-inzheneriyi-onovlyuie-interier-
universitetu 
в ЗМІ 
http://www.volynpost.com/news/77809-u-luckomu-
vyshi-zminyly-oblychchia-kafedry-kompyuternoi-
inzhenerii 

 

 

У січні 2017 р. у спорткомплексі Луцького НТУ 
після профілактичного ремонту запрацював 
басейн. 

https://lutsk.rayon.in.ua/news/20622-u-lutskomu 
-politesi-zapratsiuvav-vidremontovanii-
basein?fbclid=IwAR3ORspr6rUecbT5ebP5mJH 
Gb0goXKwFgvrL66v1WgoAgI7K3CSfbZo9Iv8 
Спорткомплекс ЛНТУ обновили 

https://www.youtube.com/watch?v=idGY1ELqAbc 
 
 

 

В березні 2017 року куратори груп КСМ-11 та 
КСМ-12 провели заняття на тему «Чому я обрав 
професію інженера?». Студенти груп підготували 

презентації та виступи, в яких ділилися своїми 
думками про переваги та перспективи вибору їх 
професії. 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/chomu-ya-obrav-
profesiyu-inzhenera-v-it-galuzi 

mailto:raraavis.anko@gmail.com
mailto:artefim@i.ua
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/kafedra-kompyuternoyi-inzheneriyi-onovlyuie-interier-universitetu
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/kafedra-kompyuternoyi-inzheneriyi-onovlyuie-interier-universitetu
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/kafedra-kompyuternoyi-inzheneriyi-onovlyuie-interier-universitetu
http://www.volynpost.com/news/77809-u-luckomu-vyshi-zminyly-oblychchia-kafedry-kompyuternoi-inzhenerii
http://www.volynpost.com/news/77809-u-luckomu-vyshi-zminyly-oblychchia-kafedry-kompyuternoi-inzhenerii
http://www.volynpost.com/news/77809-u-luckomu-vyshi-zminyly-oblychchia-kafedry-kompyuternoi-inzhenerii
https://lutsk.rayon.in.ua/news/20622-u-lutskomu-politesi-zapratsiuvav-vidremontovanii-basein?fbclid=IwAR3ORspr6rUecbT5ebP5mJHGb0goXKwFgvrL66v1WgoAgI7K3CSfbZo9Iv8
https://lutsk.rayon.in.ua/news/20622-u-lutskomu-politesi-zapratsiuvav-vidremontovanii-basein?fbclid=IwAR3ORspr6rUecbT5ebP5mJHGb0goXKwFgvrL66v1WgoAgI7K3CSfbZo9Iv8
https://lutsk.rayon.in.ua/news/20622-u-lutskomu-politesi-zapratsiuvav-vidremontovanii-basein?fbclid=IwAR3ORspr6rUecbT5ebP5mJHGb0goXKwFgvrL66v1WgoAgI7K3CSfbZo9Iv8
https://lutsk.rayon.in.ua/news/20622-u-lutskomu-politesi-zapratsiuvav-vidremontovanii-basein?fbclid=IwAR3ORspr6rUecbT5ebP5mJHGb0goXKwFgvrL66v1WgoAgI7K3CSfbZo9Iv8
https://www.youtube.com/watch?v=idGY1ELqAbc
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/chomu-ya-obrav-profesiyu-inzhenera-v-it-galuzi
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/chomu-ya-obrav-profesiyu-inzhenera-v-it-galuzi


 

В травні 2017 р. студенти групи КСМ-31 разом з 

куратором відвідали «мистецький будинок». Це 
місце більш відоме лучанам як «Будинок з 
химерами», проте Микола Микитович не любить 

цю назву і вважає, що химери в Києві, а тут 
мистецтво. І нам в цьому вдалося переконатися. 
Будинок увійшов до сімки незвичайних будинків 

України та потрапив у "ТОП-5 екстравагантних 
будівель України". 
Потрапили ми туди не випадково, адже за 

напрямом «Комп’ютерна інженерія» освіту в 
Луцькому НТУ здобуває Микола Головань (ІІІ), 
внук відомого луцького архітектора і почесного 

громадянин міста. 

 

  

18 жовтня 2017 
Студентська рада та найкращі хлопці 

факультету Комп'ютерних наук та 

інформаційних технологій. 
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb
id=170414143539402&id=100017124528179 
 

 

Привітання з Новим 2018 роком від 
Студенстської Ради Луцького НТУ. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZxZhwy9stwk 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=170414143539402&id=100017124528179
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=170414143539402&id=100017124528179
https://www.youtube.com/watch?v=ZxZhwy9stwk


 

В листопаді 2018 року студенти Комп'ютерної 
інженерії відвідали разом з куратором виставку 

хижих рослин і тварин 
 

 

22 Березня 2018 р. Студенти з викладачами 

відвідали в драмтеатрі чудову комедійну 
виставу «За двома зайцями» 
 

https://www.facebook.com/sergeymegagertz 
/posts/1820059931398991 

 

Відбірковий тур до Збірної України U19 з 
флорболу відбувся 29 травня - 1 червня 2018 р., у 
ньому брали участь юнаки віком  до 19 років з 

усіх регіонів України. Тренувальні збори 
проводились у Луцьку на базі спортивного 
комплексу Адреналін Сіті та стадіоні Авангард.  

В результаті була сформована команда збірної 
U19, першим номером у якій виступатиме наш 
студент Андрій Христинець.  

 

 

ПОСВЯТА ПЕРШОКУРСНИКІВ 

4 вересня 2018  
10:30 - зустріч з деканами, їх заступниками, 
завідувачами кафедр та кураторами академічних 

груп. 
Зустріч відбуватиметься у таких аудиторіях (вул. 
Львівська, 75): 

ТФ - ауд. 1 (головний корпус, 1-ий поверх); 

МБФ - ауд. 2 (головний корпус, 1-ий поверх); 

ФЕТЕ (раніше - ФЕПЕС) - ауд. 3 (головний 
корпус, 1-ий поверх); 

https://www.facebook.com/sergeymegagertz


 

ФОФ - ауд. 36 (корпус Б, 2-гий поверх); 

ФБ - ауд. 37 (корпус Б, 2-гий поверх); 

ФКНІТ - ауд. 40 (корпус Б, 3-ій поверх); 

ФБД - ауд. 401 (головний корпус, 4-ий поверх). 

⠀Корпус з написом "Приймальна комісія" - це і є 

корпус Б. 

⠀12:00 - урочиста посвята  

https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/kvadrokopter-iz-
syurprizom-polova-kuhnya-i-tancyuyuchiy-rektor-u-
luckomu-ntu-vidbulasya 

 

8 вересня 2018 року 
Кураторська година  
 

 

Травень  2018 р. 
У Луцькому НТУ обрали "короля і королеву" 
2018 року 

https://www.youtube.com/watch?v=hIVW9SzkG0
s 
 

 

24 травня 2018 року 

На кураторській годині обговорення вибору 
напрямків кваліфікаційних робіт  

https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/kvadrokopter-iz-syurprizom-polova-kuhnya-i-tancyuyuchiy-rektor-u-luckomu-ntu-vidbulasya
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/kvadrokopter-iz-syurprizom-polova-kuhnya-i-tancyuyuchiy-rektor-u-luckomu-ntu-vidbulasya
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/kvadrokopter-iz-syurprizom-polova-kuhnya-i-tancyuyuchiy-rektor-u-luckomu-ntu-vidbulasya
https://www.youtube.com/watch?v=hIVW9SzkG0s
https://www.youtube.com/watch?v=hIVW9SzkG0s


 

Випускний 2018 
Луцький НТУ. Випуск бакалаврів 

 

 

Серед майбутніх ІТ-шників обрали Міс та 

Містера – листопад 2018 
Чергове свято відзначили у Луцькому НТУ: 
студенти та викладачі долучилися до обрання 

найталановитіших та найгарніших представників 
факультету комп’ютерних наук та інформаційних 
технологій. Цього разу у протистоянні мужності 

та ніжності, хоробрості та романтичності, 
серйозності та кокетливості дівчатам та хлопцям 

ФКНІТу довелося позмагатися за звання Міс та 
Містер - 2018 
https://www.volyn.com.ua/news/116207-sered-
maibutnikh-it-shnykiv-obraly-mis-ta-mistera-
2018?fbclid=IwAR3Xyd4GkKhFQr_II7sulnoxK1p0W_2gB-
y8xE7Kcpg3803vIaJ7PDrIfIw 
 
https://www.youtube.com/watch?v=hIVW9SzkG0s 

 

 

Травень 2019 
Дні науки в ЛНТУ 

 

https://www.volyn.com.ua/news/116207-sered-maibutnikh-it-shnykiv-obraly-mis-ta-mistera-2018?fbclid=IwAR3Xyd4GkKhFQr_II7sulnoxK1p0W_2gB-y8xE7Kcpg3803vIaJ7PDrIfIw
https://www.volyn.com.ua/news/116207-sered-maibutnikh-it-shnykiv-obraly-mis-ta-mistera-2018?fbclid=IwAR3Xyd4GkKhFQr_II7sulnoxK1p0W_2gB-y8xE7Kcpg3803vIaJ7PDrIfIw
https://www.volyn.com.ua/news/116207-sered-maibutnikh-it-shnykiv-obraly-mis-ta-mistera-2018?fbclid=IwAR3Xyd4GkKhFQr_II7sulnoxK1p0W_2gB-y8xE7Kcpg3803vIaJ7PDrIfIw
https://www.volyn.com.ua/news/116207-sered-maibutnikh-it-shnykiv-obraly-mis-ta-mistera-2018?fbclid=IwAR3Xyd4GkKhFQr_II7sulnoxK1p0W_2gB-y8xE7Kcpg3803vIaJ7PDrIfIw
https://www.youtube.com/watch?v=hIVW9SzkG0s


 

16 травня 2019 р.  

День Вишиванки в Луцькому НТУ 
https://m.facebook.com/photo.php?fbid= 
2116359818476611&id=100003078418221&set 

=a.109369325842347 

 

23 травня 2019 року студенти-третьокурсники, 

що навчаються за спеціальністю «Комп’ютерна 
інженерія» під керівництвом к.т.н., старшого 
викладача кафедри комп’ютерної інженерії та 

кібербезпеки Миколи Поліщука відвідали ПРАТ 
«Едельвіка». 
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/studentam-

kompyuternoyi-inzheneriyi-luckogo-ntu-proveli-
ekskursiyu-na-prat-edelvika 

 

 

Липень 2019 р. 

Випус   КСМ-41  

 

https://www.facebook.com/slavrencuk/posts/ 
2300476830034065 

 
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid= 
2048558902118669&id=100008937363337 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nEQGD5AP8Fo 
 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/studentam-kompyuternoyi-inzheneriyi-luckogo-ntu-proveli-ekskursiyu-na-prat-edelvika
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/studentam-kompyuternoyi-inzheneriyi-luckogo-ntu-proveli-ekskursiyu-na-prat-edelvika
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/studentam-kompyuternoyi-inzheneriyi-luckogo-ntu-proveli-ekskursiyu-na-prat-edelvika
https://www.facebook.com/slavrencuk/posts/
https://www.youtube.com/watch?v=nEQGD5AP8Fo


 

Посвята першокурсників Луцького НТУ  

03.09.2019 
 
https://www.youtube.com/watch?v=9Tlwk4BwilM 

 

 

1 листопада 2019 р. 
Дебют першокурсників 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid= 
2505472666201146&id=100002153115034 
 

 

21 лютого 2020 року  
Смаколики в компанії InternetDevels  

https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/studenti-ta-
vikladachi-kafedri-kompyuternoyi-inzheneriyi-ta-
kiberbezpeki-vidvidali-kompaniyu 
 

 

Вітання для бакалаврів від ректора та 
проректорів 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=PMJPx45toTM 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9Tlwk4BwilM
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/studenti-ta-vikladachi-kafedri-kompyuternoyi-inzheneriyi-ta-kiberbezpeki-vidvidali-kompaniyu
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/studenti-ta-vikladachi-kafedri-kompyuternoyi-inzheneriyi-ta-kiberbezpeki-vidvidali-kompaniyu
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/studenti-ta-vikladachi-kafedri-kompyuternoyi-inzheneriyi-ta-kiberbezpeki-vidvidali-kompaniyu
https://www.youtube.com/watch?v=PMJPx45toTM


 

Вітання для бакалаврів 2020 від студентів-
іноземців 

 
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwA 
R2iqsND5wTBpRfsnDTW9EXu8jL5gMOyCJ_ 
bUwA75Wbgsvqmm6hVrFv5W3I&v=z-
F6tq_0Do0&feature=youtu.be 

 

12 вересня 2020 р.  
ІТ-велопробіг 2020 
Щоб відзначити своє професійне свято, вони 
організували крутий велозабіг і проїхали 12 км!

 
студенти та викладачі ФКНІТ пройшли 
відповідний інструктаж та вирушили за 
прокладеним маршрутом: навчальний корпус 
на вул. Потебні – вул. Львівська – Гнідавський 

цукровий завод – с.Полонка – с.Промінь. 

 
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/do-dnya-
programista-u-luckomu-ntu-vlashtuvali-
veloprobig?fbclid=IwAR1YuLVSw6_7F1FxBpvJr17NQ
g3KyTPyEExtQcfPLtgKFhoA1wcae5rtkl0 
 
https://www.facebook.com/LutskNationalTechnical
University/posts/1663653810455329 

 

23 листопада 2020 року було організовано захід 
для груп КБ-11, КБ-21 
Для розвитку соціальних навичок, студенти 
відвідують тренінги, презентації, навчання в 
групах Молодіжного центру Волині де студенти 
дізналися більше про м'які навички та через 
практичні вправи відчули, які скіли вже мають 
розвиненими, а які - ще хочуть розвивати в собі 

надалі.  
https://www.facebook.com/730138007108991/post
s/3284626438326789/ 

 

8 грудня 2020 р.  
Луцький Національний Технічний Університет 

і Волинський національний університет імені Лесі 

Українки 

долучають студентів до розвитку м'яких навичок!  

студенти-журналісти #Університет_Лесі_Українки та 

студенти комп'ютерної інженерії #ЛНТУ були на 

тренінгу з розвитку м'яких навичок у  Молодіжний 

центр Волині Вчилися аналізували свої емоції, 

розвивати креативність, багатозадачність, уміння 

працювати в команді та на результат...  
https://www.facebook.com/nina.zdolbitska.3 
https://www.facebook.com/youth.center.volyn/ 

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2iqsND5wTBpRfsnDTW9EXu8jL5gMOyCJ_bUwA75Wbgsvqmm6hVrFv5W3I&v=z-F6tq_0Do0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2iqsND5wTBpRfsnDTW9EXu8jL5gMOyCJ_bUwA75Wbgsvqmm6hVrFv5W3I&v=z-F6tq_0Do0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2iqsND5wTBpRfsnDTW9EXu8jL5gMOyCJ_bUwA75Wbgsvqmm6hVrFv5W3I&v=z-F6tq_0Do0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR2iqsND5wTBpRfsnDTW9EXu8jL5gMOyCJ_bUwA75Wbgsvqmm6hVrFv5W3I&v=z-F6tq_0Do0&feature=youtu.be
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=LutskNationalTechnicalUniversity&set=a.1663617767125600&__cft__%5b0%5d=AZXMCMHiGgyqwldFvosygE78kL09VaN1CUy-I0Kg7ouBtpU9EYjKoq60TaoUtW3t5Pn7oS6YvzlA9WjI_cakzBndA0GRfKJfgndl7E_OAQvkqtqMwBqawWQ3fugIRWL5KUsTckd36Adt6jOEMGw--WU_xeCyr6MLC_shwX1Nr72Cig&__tn__=-UC%2CP-y-R
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/do-dnya-programista-u-luckomu-ntu-vlashtuvali-veloprobig?fbclid=IwAR1YuLVSw6_7F1FxBpvJr17NQg3KyTPyEExtQcfPLtgKFhoA1wcae5rtkl0
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/do-dnya-programista-u-luckomu-ntu-vlashtuvali-veloprobig?fbclid=IwAR1YuLVSw6_7F1FxBpvJr17NQg3KyTPyEExtQcfPLtgKFhoA1wcae5rtkl0
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/do-dnya-programista-u-luckomu-ntu-vlashtuvali-veloprobig?fbclid=IwAR1YuLVSw6_7F1FxBpvJr17NQg3KyTPyEExtQcfPLtgKFhoA1wcae5rtkl0
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/do-dnya-programista-u-luckomu-ntu-vlashtuvali-veloprobig?fbclid=IwAR1YuLVSw6_7F1FxBpvJr17NQg3KyTPyEExtQcfPLtgKFhoA1wcae5rtkl0
https://www.facebook.com/LutskNationalTechnicalUniversity/posts/1663653810455329
https://www.facebook.com/LutskNationalTechnicalUniversity/posts/1663653810455329
https://www.facebook.com/730138007108991/posts/3284626438326789/
https://www.facebook.com/730138007108991/posts/3284626438326789/
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-2331559593836996/?__cft__%5b0%5d=AZVYeeq2YiPC_HMs-vhRhczkC9Hi5V8PeJUsgOf6_Ih5Qj_yM9M89i1cbK8BMCuXWFcuc-WziCPtyuSmgFnum12yogfWCARk4yFoju3kMQvObSKCq9LeADjlCoV57qT3jm0Q0kQDwBW2Bke-9KdnekYf&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/%D0%9B%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82-2331559593836996/?__cft__%5b0%5d=AZVYeeq2YiPC_HMs-vhRhczkC9Hi5V8PeJUsgOf6_Ih5Qj_yM9M89i1cbK8BMCuXWFcuc-WziCPtyuSmgFnum12yogfWCARk4yFoju3kMQvObSKCq9LeADjlCoV57qT3jm0Q0kQDwBW2Bke-9KdnekYf&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/vnu.edu.ua/?__cft__%5b0%5d=AZVYeeq2YiPC_HMs-vhRhczkC9Hi5V8PeJUsgOf6_Ih5Qj_yM9M89i1cbK8BMCuXWFcuc-WziCPtyuSmgFnum12yogfWCARk4yFoju3kMQvObSKCq9LeADjlCoV57qT3jm0Q0kQDwBW2Bke-9KdnekYf&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/vnu.edu.ua/?__cft__%5b0%5d=AZVYeeq2YiPC_HMs-vhRhczkC9Hi5V8PeJUsgOf6_Ih5Qj_yM9M89i1cbK8BMCuXWFcuc-WziCPtyuSmgFnum12yogfWCARk4yFoju3kMQvObSKCq9LeADjlCoV57qT3jm0Q0kQDwBW2Bke-9KdnekYf&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BB%D0%B5%D1%81%D1%96_%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%BA%D0%B8?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU6HjDXm0GifUBu8tURt4-GXE365Ghi1n28PFCxifqSfsYRVU2ALxPTTGXxlx39_C3NBmSoBJnmhWwnOfNqZVMVI8qMjdLV5JX7wuqNkUgqu8exi8TWqiAqoi1YMdw8pkrdFC9gPpFWB9xN2tCIs-Yo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BB%D0%BD%D1%82%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZU6HjDXm0GifUBu8tURt4-GXE365Ghi1n28PFCxifqSfsYRVU2ALxPTTGXxlx39_C3NBmSoBJnmhWwnOfNqZVMVI8qMjdLV5JX7wuqNkUgqu8exi8TWqiAqoi1YMdw8pkrdFC9gPpFWB9xN2tCIs-Yo&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/youth.center.volyn/?__cft__%5b0%5d=AZU6HjDXm0GifUBu8tURt4-GXE365Ghi1n28PFCxifqSfsYRVU2ALxPTTGXxlx39_C3NBmSoBJnmhWwnOfNqZVMVI8qMjdLV5JX7wuqNkUgqu8exi8TWqiAqoi1YMdw8pkrdFC9gPpFWB9xN2tCIs-Yo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/youth.center.volyn/?__cft__%5b0%5d=AZU6HjDXm0GifUBu8tURt4-GXE365Ghi1n28PFCxifqSfsYRVU2ALxPTTGXxlx39_C3NBmSoBJnmhWwnOfNqZVMVI8qMjdLV5JX7wuqNkUgqu8exi8TWqiAqoi1YMdw8pkrdFC9gPpFWB9xN2tCIs-Yo&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/nina.zdolbitska.3
https://www.facebook.com/youth.center.volyn/


 

18 лютого 2021 
У Луцькому НТУ відбувся треніг для студентів 

першокурсників спеціальності «Комп’ютерна 
інженерія» «Протидія та попередження булінгу 
в закладах освіти. Кібербулінг» в лабораторії 
унікального простору арт-релаксації «Артелія». 
Захід провели гарант освітньої програми 
«Комп’ютерна інженерія», куратор групи 
Здолбіцька Ніна Василівна та  
Савчук Надія Антонівна - доцент кафедри 
соціогуманітарних технологій, яка надає 
консультаційні послуги та здійснює 

психологічну підтримку студентів і  
працівників ЛНТУ. 
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/kiberbuling-u-
luckomu-ntu-vidbuvsya-trening-dlya-
kompyuternih-inzheneriv  

 
 

  

 

22 лютого 2021 у Луцькому НТУ відбувся 
вебінар для студентів спеціальностей 123 
«Комп’ютерна інженерія» та 125 

«Кібербезпека» із практикуючим програмістом  
Павлом Мельником. 
Студенти заслухали інформацію про 
кібербезпеку, соціальну інженерію та її вектори, 
а також ключові принципи. 
 

http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-
vidbuvsya-vebinar-pro-socialnu-inzheneriyu  

 

https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/kiberbuling-u-luckomu-ntu-vidbuvsya-trening-dlya-kompyuternih-inzheneriv
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/kiberbuling-u-luckomu-ntu-vidbuvsya-trening-dlya-kompyuternih-inzheneriv
https://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/kiberbuling-u-luckomu-ntu-vidbuvsya-trening-dlya-kompyuternih-inzheneriv
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-vidbuvsya-vebinar-pro-socialnu-inzheneriyu
http://lutsk-ntu.com.ua/uk/news/u-luckomu-ntu-vidbuvsya-vebinar-pro-socialnu-inzheneriyu

