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Біографічна довідка. Народилась 14 квітня 1966 року у cелі Седлище Любешівського 

району Волинської області. У 1994 році закінчила Луцький індустріальний інститут за 

спеціальністю «Технологія машинобудування».  

У 2009 році  була прикріплена до кафедри товарознавства та експертизи в митній 

справі ЛНТУ як здобувач наукового ступеня кандидата технічних наук.  

У вересні 2003 року прийнята на посаду асистента кафедри товарознавства та 

експертизи у митній справі Луцького державного технічного університету. У 2011 році 

призначена на посаду старшого викладача кафедри товарознавства, а з 2012 року - доцент 

кафедри товарознавства та експертизи у митній справі. 

У 2011 році захистила дисертацію на тему «Товарознавча оцінка фарбувальної 

композиції і лакофарбового покриття на основі алкідних смол для деревини». Рішенням 

спеціалізованої вченої ради Луцького національного технічного університету їй присвоєно 

науковий ступінь кандидата технічних наук (диплом кандидата наук № 002875). Рішенням 

Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 21 листопада 2013 року 

Голодюк Г.І. присвоєно вчене звання доцента кафедри товарознавства та експертизи в 

митній справі (атестат доцента 12 ДЦ № 036445).  

Голодюк Г.І. – автор та співавтор 3 навчальних посібників, 3 монографій, 1 патент на 

корисну модель, понад 100 наукових праць, опублікованих у провідних наукових виданнях 

України та інших держав.  

Освіта: вища. 

Наукові інтереси: підвищення якості, безпечності та вдосконалення споживних 

властивостей фарбувальних композицій.  

Науково-педагогічна діяльність: викладач Луцького НТУ. 

Професійний досвід: 17 років роботи у Луцькому НТУ. 

Навчальні дисципліни: Організація торгівлі; Товарознавство квітів; Товарознавство 

послуг; Торговельне обладнання і устаткування.  

Знання мов: українська – рідна, російська – вільне володіння, англійська – середній 

рівень.  

Професійні нагороди: грамоти та подяки Луцького НТУ.  

Вибрані праці: 

навчальні посібники, монографії, патенти:  

 Голодюк Г.І. Організація торгівлі. Практикум для студентів спеціальності 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Г.І. Голодюк, Л.Л. Ковальська, А.В. 

Дзюбинський: навч. посібник: - Луцьк: Луцький НТУ, 2019. – 180 с.  
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Формування асортименту та регулювання якості товарів, виготовлених на Волині: 

монографія / за заг.ред. проф. Л.І. Байдакової та доц. О.І, Передрій. – Луцьк : ІВВ Луцького 

НТУ, 2018. – 216 с. 

Голодюк Г.І. Товарознавство послуг / Г.І. Голодюк, І.О. Дудла, І.В., О.В. Пахолюк: 

навч. посібник - Луцьк: Луцький НТУ, 2017. – 296 с. 

 Голодюк Г.І. Товарознавство квітів / Г.І. Голодюк, І.О. Дудла, І.В. Соломаха: навч. 

посібник - Чернігів: Чернігівський державний технологічний університет, 2011. – 208 с.  

Голодюк Г.І. Товарознавчі аспекти якості фарбувальної композиції на основі алкідних 

смол : монографія / Г.І. Голодюк. - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2013. – 129 с. Механізми забезпечення 

розвитку України: гуманітарний та економічний аспекти колективна [монографія] / колектив 

авторів за ред. д.е.н. Н.С. Різник, к.е.н. А.Т. Московчук . – Луцьк: СПД Гадяк Ж.В., 2013– С. 

275-286.  

Патент на корисну модель № 62604 Алкідна лакофарбова композиція / Голодюк Г.І., 

Дудла І.О. – Заявл. 12.09.2011; Опубл. 12.09.2011. - Бюл. № 17.  

наукові праці : 

Golodyuk G.I. Research of the firmness of painting by the linen clothes fabrics to action the 

repeated washing / Pakholiuk E.V., Semak B.D., Peredriy O.I., Golodyuk G.I. // Proceedings of higher 

education institutions. Textile industry technology. – 2015. – №3 (357). – P.78-81 (SCOPUS).  

Голодюк Г.І. Аналітичне дослідження розвитку підприємництва регіонів держави у 

сфері торгівлі / Г.І. Голодюк, Л.Л. Ковальська, Б.І. Кривов’язюк // Економічний форум : наук. 

ж-л. – Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2021.  - № 1. - 207с. – С. 61-75. 

Голодюк Г.І. Моніторинг ринку та оцінка якості вітчизняного торговельного 

обладнання. / Голодюк Г.І., Гургула Н.М. // Товарознавчий вісник : зб. наук. праць ЛНТУ. – 

2021 – Випуск 14. –С.155-167. 

Голодюк Г.І. Формування споживних властивостей алкідної фарбувальної композицій 

[текст] / Г.І.Голодюк // Товарознавчий вісник : збірник наукових праць Луцького НТУ. – 

2019. – Випуск 12. – С.75-88.  

Golodyuk Galina Surface Roughness Measurement of Casted Parts after Abrasive Blasting 

Processing / Viktor Sychuk, Oleg Zabolotnyi, Dmytro Somov, Andrii Slabkyi // Research Article in 3rd EAI 

International Conference on Management of Manufacturing Systems. MMS 2018, 06-08 листопада, 

Dubrovnik, Хорватія Авторське право © 2018 Eai. Doi 10.4108/eai.6-11-2018.2279606. 

Проблеми якості, стандартизації, сертифікації / Г.І. Голодюк, Н.М. Гургула // VI Міжнародна 

наукова конференція з фундаментальних наук, мистецтва, бізнесу та освіти, інтернет-технологій і 

суспільства «Trends and directions of development of scientific approaches and prospects of integration of 

Internet technologies into society» // м-ли VI міжн. наук.-практ. інтернет-конф. (23 – 26 февраля 2021 г.). 

Стокгольм, Швеция, 2021. - С. 128-129. 

Опубліковано понад 100 наукових праць.  



Підвищення кваліфікації:  За період 2017–2021 років підвищувала кваліфікацію у 

Волинській торговопромисловій палаті, Східноєвропейському національному університеті 

ім. Лесі Українки, міжнародне стажування в Університеті Collegium Civitas, м. Варшава, 

Польща, міжнародне стажування в Університеті економіки в Бидгощі (Польща). 

Цикл навчальних вебінарів з наукометрії «Головні метрики сучасної науки. Scopus ta 

Web of Science», був проведений компанією «Наукові публікації – Publ. Sciencе». 

Членство в офіційних наукових товариствах: член Волинського осередку 

Українського товариства товарознавців та технологів.  

Посилання на профілі у: Google Scholar:  

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=syiWUdEAAAAJ  

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9740-5498  

Researchgate.net: https://independent.academia.edu/GalinaGolodyuk  

Academia.edu: https://independent.academia.edu/GalinaGolodyuk 
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