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Тема дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних 

наук у спец раді Д 67.052.02 у Херсонському національному технічному 

університеті за спеціальністю 05.18.02 – Технологія зернових, бобових, 

круп’яних продуктів і комбікормів, олійних і луб’яних культур; 

«Вдосконалення технології отримання трести льону-довгунця шляхом 

оптимізації процесу плющення»; рік захисту – 2016. 

 

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ: 

Організація готельного господарства, Технологія ресторанного господарства, 

Інформаційні системи та технології, Аналіз діяльності підприємств туризму, 

Сертифікація та стандартизація в туризмі, Управління проектами 

 

СФЕРА НАУКОВИХ ІНТЕРЕСІВ:  

 дослідження сфери розвитку туризму в Україні, готельно-ресторанний 

бізнес в Україні та дослідження природно-рекреаційного потенціалу в 

регіонах України.  

 здобувач кафедри економіки на здобуття наукового ступеня доктора 

економічних наук. Затверджено тему докторської дисертації на тему:  

«Регіональна еколого-економічна політика: теорія та практика», (Витяг 

з протоколу засідання вченої ради №10 від 30.05.2018 року). 

 

ОСВІТА: 

 Спеціаліст: спеціальність «Обладнання переробних і харчових 

виробництв», Кваліфікація: «Інженер механік», Луцький державний 

технічний університет, 2007р., 

 Спеціаліст: спеціальність «Економіка підприємства», Кваліфікація: 

«Спеціаліст з економіки підприємства», Луцький національний 

технічний університет, 2016 р.,  

 Магістр: спеціальність «Філологія» спеціалізація Германські мови та 

література (переклад включно) освітня програма «Германська 

філологія і переклад (англійська мова та німецька мова». Професійна 

кваліфікація «Магістр перекладу (англійська, німецька мова, викладач 

англійської та німецької мови». Вищий навчальний заклад «Відкритий 
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міжнародний університет розвитку «Україна»» (Полтавський інститут 

економіки та права), 2020 р. 

 

ДОСВІД РОБОТИ 

 Від 10.12.2020 р. до сьогодні на посаді доцента кафедри туризму та 

готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного 

університету; 

 Від 25.06.2020 р. по 09.12. 2020р. на посаді завідувача кафедри туризму 

та готельно-ресторанної справи Луцького національного технічного 

університету; 

 Від 01.02.2019 р. на посаді доцента кафедри туризму та готельно-

ресторанної справи Луцького національного технічного університету; 

 Від 01.11.2017 р старшого викладача кафедри туризму та цивільної 

безпеки Луцького національного технічного університету; 

 Від 29.08.2017 р. на посаді асистента кафедри туризму та цивільної 

безпеки Луцького національного технічного університету; 

 Від 01.09.2015 р. на посаді асистента кафедри комп’ютерної інженерії 

Луцького національного технічного університету. 

 

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, УЧАСТЬ В ЛІТНІХ ШКОЛАХ, 

ТРЕНІНГАХ 21.11.16 р. -22.05.17р. 

 

 Стажування в Східноєвропейському національному університеті імені 

Лесі Українки. Термін з 27.12.17р. по 27.06.18р. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації стажування №.156/17; 

 Міжнародне (стажування) в Університет Суспільно-Природничих Наук 

ім. Вінцента Поля м. Люблін. Сертифікат № 0105/01 26.05.2018р.; 

 Міжнародне (стажування) в Університет Суспільно-Природничих Наук 

ім. Вінцента Поля м. Люблін. Сертифікат № 0105/01 11.12.2019р.; 

 Міжнародне (стажування) в Університет Суспільно-Природничих Наук 

ім. Вінцента Поля м. Люблін. Сертифікат № 2006/01 22.06.2020р.  

 Участь у міжнародному науковому проекті /заході: «БЕЗПЕКИ 

ЛЮДИНИ», Мебельне облаштування «hostel (hrb) -лабораторії», 

ПРОГРАМИ «КУСАНОНЕ» Програма безвідплатної допомоги 

«Кусаноне» Посольства Японії в Україні спрямована на підтримку 

ініціатив, представлених громадами та громадськими об’єднаннями 

для задоволення різноманітних потреб на місцевому рівні. 

 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 міжнародна монографія (в співавторстві); 

 20 наукових статей, зокрема 5 у міжнародних виданнях, 13 у фахових 

виданнях, 2 у Scopus (у співавторстві); 

 опубліковано 15 тез доповідей за підсумками участі у міжнародних 

наукових конференціях в Україні та за кордоном; 



 15 праць навчально-методичного характеру, з них: 6 конспектів лекцій; 

6 методичних вказівок до виконання практичних, 2 методичних 

видання до самостійних робіт денної і заочної форм навчання, 1 

методичні вказівки до переддипломної практики 

 виконавець науково-дослідної роботи: «Дослідження природно-

рекреаційного потенціалу і оцінка туристичних ресурсів Західного 

регіону» (№ д/р 0119U002381); 

 відповідальний виконавець науково-дослідної розробки «Розробка 

програми курсів «Менеджер з туризму». Термін виконання: 11.06.2020 

–31.07.2020 рр .(Договір № 06-06-/20 від 11.06.2020 р. з «ФОП Каліс 

Ірина Борисівна (ТА «BARBADOS»). 

 

ПРОФЕСІЙНИЙ ДОСВІД 

 

Участь у професійних об'єднаннях за спеціальністю: 
1. Член Асоціації індустрії гостинності України з 14.09.2020 р.(Затверджено 

рішенням Правління громадської спілки «Асоціація індустрії гостинності 

України від 01.12.2016 р. 03155 м. Київ, вул. А. Петрицького, 4, Код 

ЄДРПОУ 39407922, E-mail: spilka.aigu@gmail.com); 

2. Участь у професійному об’єднанні за спеціальністю: член ГО Творчого 

туристичного клубу «Ми» (вул. Кондзилевича, 5, м. Луцьк, E-mail: 

turclub@ukr.net, довідка № 25/01 від 04.09.2019 року). 

Наукове консультування: 

1. HostelLutsk G84. м. Луцьк, директор Остапович Наталія Павлівна. Довідка 

від 18.09.2019 р. 

2. Готельно-ресторанний комплекс «Острів». Довідка №  від 09.07.2020 р. 

3. Рекреаційний комплекс «Рестпарк». Довідка № від 08.07.2020 р. 

4. Туристична агенція «Море турів». 

5. Туристична агенція «Мама Лю». 

6. Відділу еколого-освітньої та рекреаційної роботи Ківерцівського 

національного природного парку «Цуманська пуща» (вул. Незалежності, 18, м. 

Ківерці, Волинська область, 45200, E-mail: nppkiv.tsumanspushcha@ukr.net , Код 

840025210, довідка № 01-15/77 від 20.03.2019 року). 

7. ГО Творчого туристичного клубу «Ми» (вул. Кондзилевича, 5, м. 

Луцьк, E-mail: turclub@ukr.net, довідка №01/02 від 21.03.2019 року). 

 

Посилання на профілі: 

academia.edu https://lutsk-ntu.academia.edu/LaraPolishchuk 

researchgate https://www.researchgate.net/profile/Polishchuk_Larysa 

orcid.org https://orcid.org/my-orcid 

Web of Science  

Scopus  
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