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Біографічна довідка: Народився 18 листопада 1972 року в м. Старожинець Чернівецької 
області.  

У 1990 році закінчив ПТУ №6 м. Луцька та отримав робітничу професію слюсаря КВПіА.  
У 1995 році завершив повний курс навчання в Луцькому індустріальному інституті за 

спеціальністю «Приладобудування». Рішенням Державної екзаменаційної комісії присвоєно 
кваліфікацію «Інженер-механік» (диплом ЛО № 004099).  

З 1995року по 1998 рік навчався в аспірантурі Луцького державного технічного університету за 
спеціальністю «Механізація сільськогосподарського виробництва» та у лютому 1999 року захистив 
кандидатську дисертацію (диплом ДК №003502).  

У серпні 1998 року був прийнятий на посаду асистента кафедри приладобудування Луцького 
державного технічного університету, де у подальшому обіймав посаду старшого викладача, а з 2002 
року – доцента кафедри приладобудування (атестат доцента ДЦ №005792). У 2017 році переведений 
на посаду доцента кафедри електроніки та телекомунікацій.  
 
Освіта: вища технічна. 
 
Наукові інтереси: Проектування технічних засобів безпеки та телекомунікаційних систем. 
 
Науково-педагогічна діяльність: 21 рік 
 
Професійний досвід: присутній 
 
Навчальні дисципліни: САПР засобів електроніки, Системи пожежної сигналізації, Системи 
відеоспостереження, Основи технічної документації, Надійність та діагностика засобів електроніки 
 

Знання мов: присутнє. 
 
Професійні нагороди: присутні.  
 

Вибрані праці: 1. Терлецький Т.В., Кайдик О.Л. Надійність технічних систем. Навчальний посібник 

для студентів, які навчаються за напрямом “Приладобудування”. – Луцьк: СПД Гадяк Жанна 
Володимирівна, друкарня “Волиньполіграф”ТМ, 2012. – 96с. 
2. Терлецький Т.В., Кайдик О.Л. Оптико-механічні вузли приладів: навчальний посібник для студентів 
напряму «приладобудування». Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – 124с. 
3. Вплив фізичних чинників електронних фізіотерапевтичних апаратів на відновлення процесів 
метаболізму в організмі людини / Терлецький Т.В., Ткачук А.А., Кайдик О.Л. // Наукові нотатки. 
Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні науки»). – Луцьк: Луцький НТУ, 2018. – №61. – С. 
215-220. 
4. Особливості побудов шлейфів пожежної сигналізації / Терлецький Т.В., Любтовець В.В., Ткачук А.А., 
Кайдик О.Л., Мороз С.А. // Наукові нотатки. Міжвузівський збірник (за галузями знань «Технічні 
науки»). – Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – №65. – С. 254-260. 
5. Патент 119857 Україна, МПК A01K 61/02 (2006). Автоматизована установка для годування риби / 
Т.В. Терлецький, О.Л. Кайдик, В.Ю. Заблоцький, С.А. Мороз, С.О. Приступа, А.А. Ткачук, В.В. 
Красовський; Заявник і патентовласник: Луцький національний технічний університет,  Луцьк; заявл. 
26.04.2017; опубл. 10.10.2017; Бюл. №19. – 4 с. 
 
Членство в офіційних наукових товариствах: відсутнє. 
 
Робота при лабораторії: технічного забезпечення безпеки та діагностування 
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