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Біографічна довідка:  
Жук Оксана Миколаївна, народилась 3 липня 1972 року в м. Луцьку Волинської області. 

Українка, громдянка України. 

З 1979 по 1989 рік навчалась у загальноосвітній школі № 15 м. Луцька. 

З 1989 по 1994 рік навчалась у Волинському державному університеті ім. Лесі Українки 

на історичному факультеті та отримала кваліфікацію: викладач історії, методист з виховної 

роботи (диплом з відзнакою ЛК № 001262 від 28.06.1994 р.). 

Протягом 1994-1996 рр.  працювала вчителем історії ЗОШ № 15 м.  Луцька.  

У 1996-2000 рр. працювала старшим лаборантом кафедри історії України, кафедри 

археології, джерелознавства та спеціальних історичних дисциплін Волинського державного 

університету імені Лесі Українки. 

У 1996-2000 рр. навчалась без відриву від виробництва в аспірантурі при Волинському 

державному університеті ім. Лесі Українки.  

У 2000 р. у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила 

кандидатську дисертацію та Рішенням спеціалізованої вченої ради Жук О.М. присуджено 

науковий ступінь кандидата історичних наук зі спеціальності 07.00.06 – історіографія, 

джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни (диплом ДК № 010107 від 11.04.2001 р.) 

   Упродовж 2001-2008 рр. працювала на посаді ст. викладача, доцента кафедри 

українознавства Луцького  державного технічного університету.  

   У 2004 р. рішенням Вченої ради Луцького державного технічного університет Жук О.М. 

присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства (атестат доцента 02 ДЦ № 

001966 від 17.06.2004 р.). 

З листопада 2008 р. по даний час працюю завідувачем кафедри соціального 

забезпечення та гуманітарних наук Луцького національного технічного університету.  

З 2010 р. по 2014 р. здійснювала керівництво лабораторією психодіагностики Луцького 

НТУ.  

У березні-травні 2016 Жук О.М. пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі 
документознавства та музейної справи Східноєвропейського національного університетут 
імені Лесі Українки. 
 

Освіта: вища  

Наукові інтереси: історія України, динаміка заселення та етно-соціального складу 

українських поселень періоду пізнього середньовіччя, історія міста Луцька демографія, 

суспільні комунікації.  

Науково-педагогічна діяльність: з 2001 року, з  2004 року -  доцент  кафедри інженерної 

педагогіки, психології та українознавства, з 2008 року – завідувач кафедри інженерної 

педагогіки, психології та українознавства, з 2017 року – завідувач кафедри гуманітарних наук 

та права, з 2019 року – завідувач кафедри соціального забезпечення та гуманітарних наук. 

Професійний досвід: 19 років науково-педагогічного стажу, 21 рік педагогічного стажу 

Навчальні дисципліни: історія української державності, політологія, державне 

(конституційне) право зарубіжних країн, демографія, професійні комунікації 

Знання мов: російська, англійська, польська  

Професійні нагороди:  
Нагороджена Почесною грамотою Волинської обласної ради (2015 рік) 
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Економічний форум: науковий журнал – Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2016. – № 3. – С. 138-143. 
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Наддніпрянщини в 1569–1648 рр. [стаття] / О.М. Жук // Механізми забезпечення розвитку 
України: гуманітарний та економічний аспекти : [колективна монографія] / колектив авторів за 
ред. д-ра екон. наук Н. С. Різник. – Луцьк : СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 2013. – 724 с. 
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краєзнавчий маршрут [cтаття] / О.М. Жук // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: 

управління, технології, моделі: [колективна монографія] / за наук. ред. проф. Волошина 

І.М. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – 328 с. (власний внесок – стаття С. 164-170). 

9. Жук О.М. Філософія і політика, політична філософія і влада в контексті онтології людини / 

О.І. Ситник., О.М. Жук [стаття] // Суспільство ризику: соціально-філософські, політико-правові 
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ради від 27 березня 2018 р.)  
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Членство в офіційних наукових товариствах:  Волинська організація Національної 
спілки краєзнавців України.  
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