
 

 

ПУСТЮЛЬГА СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ 
доктор технічних наук, професор, e-mail: mbf.declutsk@gmail.com  

 

  
 
1. Посада і місце роботи, служби: професор кафедри дизайну та графіки Луцького 
національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 30 червня 1960 року, смт. Маневичі 
Волинської області. 
3. Освіта: вища, Луцький філіал Львівського політехнічного інституту, 1982 р.(інженер-
будівельник). 
4. Науковий ступінь вчене звання, спеціальне звання: доктор технічних наук (2006 р.), 
професор (2007 р.), заслужений професор Луцького НТУ (2013 р.), заслужений працівник 
освіти України (2020) . 
5. Які має державні нагороди України, дата нагородження: почесне звання «Відмінник 
освіти України» (1997 р.), нагороджений знаком «Петро Могила» (2008 р), звання 
«Заслужений працівник освіти України» (2020) .  
6.  Дисципліни, які викладає:  
- Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. 
- Наукові дослідження у дизайні.  
- Комп’ютерне проектування комплексів дизайну.  
7.  Наукові інтереси:  
- Дискретне геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів.  
- Автоматизоване проектування складних за геометрією криволінійних поверхонь.  
- Застосування математичного апарату багатовимірних числових послідовностей для 
моделювання об’єктів дизайну.  
- Задачі багатокритеріальної оптимізації в економіці, на транспорті та в дизайні.  
- Використання апарата фрактальної геометрії у комп’ютерному проектуванні комплексів 
дизайну.  



 

 

БОНДАРЧУК ЮЛІЯ СЕРГІЇВНА 
кандидат мистецтвознавства, доцент, e-mail: juliabond89@ukr.net 

 

  
 
1. Посада і місце роботи, служби: доцент кафедри дизайну та графіки Луцького 
національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 14 березня 1989 року, с. Жидичин Волинської 
області. 
3. Освіта: вища, Луцький національний технічний університет, 2011 р. (дизайнер). 
4. Науковий ступінь вчене звання, спеціальне звання: кандидат мистецтвознавства 
(2017 р.). 
5. Дисципліни, які викладає:  
- Ергономіка в дизайні. 
- Інноваційні техніки рисунку та живопису.  
- Дизайн візуальних комунікацій.  
- Матеріалознавство та технології в дизайні. 
- Проблеми фірмового стилю в дизайні середовища. 
6. Наукові інтереси:  
- Екологічний підхід у дизайні простору.  
- Проектування дитячого ігрового середовища в закладах громадського призначення.  
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ГОЛОВАЧУК ІГОР ПАВЛОВИЧ 
кандидат технічних наук, доцент, e-mail: golovachuk.igor@gmail.com  

 
  

 
1. Посада і місце роботи, служби: доцент кафедри дизайну та графіки Луцького 
національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 06 січня 1975 року, с. Згорани Любомльського 
р-ну Волинської обл. 
3. Освіта: вища, Луцький індустріальний інститут, 1997 р. (інженер-механік). 
4. Науковий ступінь вчене звання, спеціальне звання: кандидат технічних наук (2004 
р.), доцент (2006 р.). 
5. Дисципліни, які викладає:  
- Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. 
- Інженерна комп’ютерна графіка та перспектива. 
- Обробка зображень, мультимедія та комп’ютерна графіка.  
- Комп’ютерне 3D проектування.  
6.  Наукові інтереси:  
- Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі. 
- Залежність геометричних параметрів робочих органів сільськогосподарських машин від 

фізико-механічних властивостей стебел.  
- Дослідження гвинтових поверхонь та сфери їх використання у техніці. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Бурчак Ігор Несторович 
кандидат технічних наук, доктор філософії, доцент, професор кафедри, 

 e-mail: i.burchak@lntu.edu.ua 

 
 
1. Посада і місце роботи, служби: професор кафедри дизайну та графіки Луцького 
національного технічного університету, м. Луцьк. 
2.Число, місяць, рік і місце народження: 13 червня 1958 року, м.Самбір Львівської 
області. 
3. Освіта: вища, Львівський о.Леніна політехнічний інститут ім..Ленінського комсомолу, 
1980 р.(інженер-конструктор-технолог виробництва радіоелектронної апаратури). 
4. Науковий ступінь вчене звання, спеціальне звання: кандидат технічних наук (1988 
р.), доктор філософії (2008 р.), доцент (1991 р.), заслужений викладач Луцького НТУ (2008 
р.) 
5. Які має державні нагороди України, дата нагородження: почесне звання «Відмінник 
освіти України» (2001 р.), нагороджений найвищою нагородою МОН України –  
нагрудним знаком «За наукові та освітні досягнення» (2016 р.). Неодноразово 
нагороджувався грамотами  та подяками за допомогу в організації та проведенні 
Всеукраїнських олімпіад з "Нарисної геометрії" та "Геометричного моделювання на ПК", 
почесними грамотами університету, подяками обласної Ради (2018, 2020 р.). 
6. Дисципліни, які викладає: Нарисна геометрія та інженерна графіка. Стеганографія та 
комп’ютерна графіка. Анімаційні технології. Перспектива і тіні. 
7. Наукові інтереси: Використання прикладних графічних програм та комп'ютерно-
інноваційних технологій у навчальному процесі. Автоматизація та проектування складних 
поверхонь; Комп’ютерні технології в інженерному проектуванні; Комп’ютерна графіка та 
геометричне моделювання; 3D – моделювання і новітні технології в машинобудуванні 
Мобільні технології в САПР Інноваційні освітні технології у навчальному процесі. 
Комп'ютерна графіка та веб-дизайн.  
8. Членство в офіційних наукових товариствах: Голова Волинського осередку 
Української Асоціації з Прикладної Геометрії (УАПГ) 
9. Громадська робота: 
Голова ГО «Луцьке хрестовоздвиженське братство (відроджене)». 



 

 

ДУДКА СВІТЛАНА-РОКСОЛАНА ОЛЕКСАНДРІВНА 
кандидат мистецтвознавства, e-mail: roxolana.art@gmail.com 

  
 
1. Посада і місце роботи, служби: доцент кафедри дизайну та графіки Луцького 
національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 30 березня 1990 року, м. Полтава. 
3. Освіта: вища, Київський національний університет культури і мистецтв, 2011 р, 
(дизайнер). 
4. Науковий ступінь вчене звання, спеціальне звання: кандидат мистецтвознавства 
(2020 р.).  
5. Які має державні нагороди України, дата нагородження: лауреат стипендії 
Президента України – декоративний живопис (2017), володар гранту Президента України 
молодим діячам мистецтв (2018), лауреат стипендії Президента України – декоративний 
живопис (2019), лауреат стипендії Президента України – сучасне мистецтво (2019).  
6.  Дисципліни, які викладає:  
- Проектування костюму. 
- Академічний рисунок та живопис.  
7.  Наукові інтереси:  
- Ергодизайнерські принципи організації інтер’єрних просторів ресторанних закладів.  
- Значення та глибинне коріння орнаментів, знаків та символів у декоративному живописі. 
8. Мистецтво та креативні індустрії: 
Учасниця більш ніж 50 міжнародних, всеукраїнських, регіональних, обласних виставок, 
фестивалів, ярмарок, симпозіумів, резиденцій та конкурсів мистецтв. 
Персональні мистецькі проекти відбулися 2014–2016 (Україна, м. Полтава), 2017 (Литва, 
м. Клайпеда). 



 

 

ПРИСТУПА ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 
старший викладач кафедри дизайну та графіки, e-mail: prystupa.olga@yahoo.com  

 

  
1. Посада і місце роботи, служби: старший викладач кафедри дизайну та графіки 
Луцького національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 24 липня 1976 року, м. Луцьк Волинської 
області. 
3. Освіта: вища, Луцький державний технічний університет, 1999 р., спеціальність 
дизайн, кваліфікація магістр. 
4. Які має державні нагороди України, дата нагородження: за плідну наукову роботу, 
значний особистий внесок у підготовку фахівців грамоти Луцького національного 
технічного університету (2007 р., 2017 р., 2020 р.), Почесна грамота Волинської обласної 
державної адміністрації (2016 р.), Подяка Голови Волинської обласної Ради (2008 р. 2020 
р.). 
5.  Дисципліни, які викладає: 
- Історія українського та зарубіжного мистецтва 
- Психологія сприйняття форм 
- Патентознавство 
- Проектування об’єктів графічного дизайну 
6. Наукові інтереси: 
- Історико-мистецтвознавче підґрунтя сучасного дизайну 
- Теорія і практика матеріальної художньо-проектної культури 
- Нові тенденції розвитку дизайну 
 

 
 
 



 

 

ЧУГАЙ РУСЛАН ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Старший викладач, e-mail: chugai.art@gmail.com  

  
1. Посада і місце роботи, служби: старший викладач кафедри дизайну та графіки 
Луцького національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 4 лютого 1971 року, м. Луцьк Волинської 
області. 
3. Освіта: вища, Луцький Національний технічний університет, 2002 р.(спеціаліст 
дизайну). Львівський державний коледж декоративного та ужиткового мистецтва ім. Івана 
Труша 1991р (відділ художнього оформлення, кваліфікація (художник оформитель). 
4.  Дисципліни, які викладає:  
-  Техніки рисунка, Техніки живопису, Живопис портрета, Живопис фігури, Академічний 
живопис, Рисунок голови людини, Рисунок фігури, Проєктна графіка, Шрифтові композиції. 
5.  Наукові та творчі інтереси:  
- Художнє життя Волині середин 20 століття, початку 21 століття. 
- Постійний учасник в міських, обласних, Всеукраїнських, міжнародних художніх 
виставках,      
- Приймаю участь у живописних пленерах та художніх симпозіумах..  
- Створив велику серію живописних робіт українських музикантів та виконавців. Відзняв 
відеоролики та кліпи процесу творення, які можна переглянути на «Ютуб» каналі та 
мистецькій сторінці «Ruslan Chugai.Art» . 
- Перебуваю у постійному творчому пошуку. Вже багато знайшов, засвоївши мову 
кольору і фактури, композиції і рисунка. Працюю у жанрах графіки, тематичної картини, 
портрету, пейзажу, натюрморту. Маю багато що сказати людям, а допитливий розум 
робить цікаві спроби народжувати значущі ідеї. 
- Передаю досвід студентам, роботу спрямовую на формування особистості студента-
висококваліфікованого спеціаліста-дизайнера. 
 



 

 

Лелик Ярослав Романович 
 

кандидат технічних наук, доцент, e-mail: jlelyk@gmail.com 
 

  
 
1. Посада і місце роботи, служби: доцент кафедри дизайну та графіки Луцького 
національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 20 серпня 1946 року, с. Потелич  
Нестерівського району  Львівської області. 
3. Освіта: вища, Львівський політехнічний інститут, 1969 р. (інженер-будівельник). 
4. Науковий ступінь вчене звання, спеціальне звання: кандидат технічних наук (1983 
р.), доцент (1990 р.), заслужений викладач Луцького НТУ (2003 р.) 
5. Які має державні нагороди України, дата нагородження: почесне звання «Відмінник 
освіти України» (1997 р.).  
6.  Дисципліни, які викладає:  
- Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. 
7.  Наукові інтереси:  
- Дискретне геометричне моделювання об’єктів.  
- 2D, 3D моделювання. 
- Автоматизоване проектування складних за геометрією криволінійних поверхонь.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:jlelyk@gmail.com


 

 

РОМАНЮК ОЛЬГА ВАСИЛІВНА 
асистент, e-mail: romanuk.olja@gmail.com 

 

  
 
1. Посада і місце роботи, служби: асистент кафедри дизайну та графіки Луцького 
національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 15 липня 1976 року, м. Володимир-
Волинський Волинської області. 
3. Освіта: вища, Луцький державний технічний університет, 2001 р. (спеціальність – 
«Дизайн»). 
4.  Дисципліни, які викладає:  
- Проєктування поліграфічної продукції. 
- Історія дизайну.  
- Основи композиції.  
- Дизайн-проєктування. 
5.  Наукові інтереси:  
- Інноваційні тенденції розвитку дизайну предметно-просторового середовища. 
- Національні особливості та дизайн Волинського Полісся.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Шмельов Вячеслав Михайлович 
старший викладач кафедри ДГ, e-mail: shmelov_s@ukr.net  

 

  
 
1. Посада і місце роботи, служби: старший викладач кафедри дизайну та графіки 
Луцького національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 22 липня 1962 року, м. Баку, Азербайджан. 
3. Освіта: вища, Львівська академія мистецтв, 1988 р. (інтер’єр і обладнання). 
4.  Дисципліни, які викладає:  
- Проектування громадського середовища. 
- Проектування житлово-адміністративного середовища.  
- Рисунок портрету.  
- Рисунок фігури людини. 
7.  Творчі інтереси:  
- Живопис.  
- Дизайн інтер’єру.  
- Пошук українського стилю в сучасному інтер’єрі і в об’єктах дизайну.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                                        Градиська Наталія Борисівна 
                         художник-дизайнер, e-mail: fivenatali5@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Посада і місце праці, служби: асистент кафедри дизайну та графіки Луцького 
національного технічного університету, м. Луцьк. 

2. Число, місяць, рік і місце народження: 2 червня 1997року м. Луцьк, Волинська обл. 
3. Освіта: Львівська академія мистецтв, 2000р. (художник-дизайнер) 
4. Науковий ступінь вчене звання, спеціальне звання: член спілки дизайнерів України (з   

2013р.)   
5.  Які має державні нагороди України, дата нагородження: відсутні               
6.    Дисципліни, які викладає:  

- дизайн проектування; 
- проектування одягу; 
- макетування. 
 

     7.    Наукові та творчі інтереси:  вбрання - естетика та утилітарність глибоких традицій 
культури.  
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КЛАК ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ 
Старший викладач, e-mail: uklak@i.ua  

 

  
 
1. Посада і місце роботи, служби: старший викладач кафедри дизайну та графіки 
Луцького національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 26 травня 1967 року, м. Луцьк Волинської 
області. 
3. Освіта: вища, Луцький індустріальний інститут, 1992 р.(інженер-механік). 
4.  Дисципліни, які викладає:  
- Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. 
- Технічне креслення.  
5.  Наукові інтереси:  
- Дискретне геометричне моделювання об’єктів, явищ і процесів.  
- Автоматизоване проектування складних за геометрією криволінійних поверхонь.  
- Застосування математичного апарату матричного числення для моделювання об’єктів 
дизайну.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

БУХАРІНА ІВАННА ВОЛОДИМИРІВНА 
асистент, e-mail: iwannabukharina@gmail.com 

 

  
 
1. Посада і місце роботи, служби: асистент кафедри дизайну та графіки Луцького 
національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 30 квітня 1996 року, с. Суходоли Володимир-
Волинський район, Волинської область. 
3. Освіта: вища, Луцький національний технічний університет, 2018 р. (дизайнер). 
4. Науковий ступінь вчене звання, спеціальне звання:. 
5. Які має державні нагороди України, дата нагородження:.  
6.  Дисципліни, які викладає:  
- Основи комп’ютерного проектування, 
- Комп’ютерне проектування в графічному дизайні, 
- Комп’ютерне проектування середовища, 
- Проектування житлово-адміністративного середовища, 
- Проблеми фірмового стилю в дизайні одягу, 
- Основи дизайн-проектування, 
- Основи проектування. 
7.  Наукові інтереси:  
- Сучасні комп'ютерні  технології дизайні інтер'єру. 
- Проектування дизайну середовища. 
- Інноваційні підходи формування кінотеатрів. 
- Функціональні та естетичні складові інтер'єру. 
 
 
 



 

 

ВОРОБЧУК МАРІЯ СЕРГІЇВНА 
асистент, e-mail: mariakalytiuk888@gmail.com  

 

  
 
1. Посада і місце роботи, служби: асистент кафедри дизайну та графіки Луцького 
національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 8 серпня 1998 року, м. Устилуг, Володимир-
Волинський р-н, Волинської області. 
3. Освіта: вища, Луцький Національний Технічний Університет, 2020 р. (дизайн). 
4. Науковий ступінь вчене звання, спеціальне звання: - 
5. Які має державні нагороди України, дата нагородження: -  
6.  Дисципліни, які викладає:  
-  Основи рисунку і живопису. 
-  Графічні техніки в дизайні.  
-  Рисунок торсу людини.  
7.  Наукові інтереси:  
-  Вивченя візуально-образної мови кодованої інформації у дизайні візуальних 
комунікацій. 
- Обгрунтування проєктної сутності динамічного дизайну візуальних графічних систем у 
контексті екологічного підходу. 
-  Розробка та удосконалення поліграфії (флаєри, буклети, візитки, банери, верстка та 
дизайн підручників тощо).  
 
 
 
 
 
 



 

 

РИБАК СВІТЛАНА МЕФОДІЇВНА 
старший лаборант, e-mail: svitlanaribak65@gmail.com  

 

 
 
1. Посада і місце роботи, служби: старший лаборант кафедри дизайну та графіки 
Луцького національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 04 травня 1965 року, м. Луцьк Волинської 
області. 
3. Освіта: вища, Львівський ордена Леніна політехнічний інститут ім. Ленінського 
комсомолу, 1989 р. (інженер-механік). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ГОРБАЧ ВІКТОР МИХАЙЛОВИЧ 
інженер, e-mail: v.mykhalych1979@gmail.com  

 

  
 
1. Посада і місце роботи, служби: інженер кафедри дизайну та графіки Луцького 
національного технічного університету, м. Луцьк. 
2. Число, місяць, рік і місце народження: 06 жовтня 1979 року, смт. Олика 
Ківерцівського району Волинської області. 
3. Освіта: вища, Волинський державний університет ім. Лесі Українки, 2004 р. (вчитель 
фізики та інформатики). 
 
 
 
 


