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Міністерство освіти і науки України 
Луцький національний технічний університет

НАКАЗ 

м. Луцьк

«__І5__» Сл г.'ыЯ________ 2021р. № /6/-

Про затвердження складу вченої ради 
факультету цифрових, освітніх та 
соціальних технологій на 

2021 рік

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Луцького НТУ, 
Положення № 597 про вчену раду факультету Луцького національного 
технічного університету (ухвалене на засіданні вченої ради Луцького НТУ 
(протокол № 1 від 31.08.2020 р.) і введене в дію наказом № 288-05-35 від 
01.09.2020 року), рішення зборів трудового колективу факультету ЦОСТ 
(протокол №1 від 14.01.2021р.) та зборів студентської ради факультету ЦОСТ 
(протокол №1 від 14.01.2021р.)

НАКАЗУЮ:
1. Затвердити склад Вченої ради факультету цифрових, освітніх та 
соціальних технологій на 2021 рік:
1. ГЕРАСИМЧУК ГАЛИНА АНДРІЇВНА -  в.о. декана факультету 
цифрових, освітніх та соціальних технологій, канд. техн. наук, доцент.
2. СІЛЬВЕСТРОВА Оксана Юріївна -  заступник декана з досліджень, канд. 
філос. наук, доцент.
3. ЛІТКОВИЧ Юлія Вікторівна - заступник декана з партнерства, канд. 
філол. наук, доцент.
4. ДМИТРУК Віталій Степанович - заступник декана з молодіжної політики 
та профорієнтації, канд. пед. наук, доцент.
5. КАБАК Віталій Васильович -  завідувач кафедри цифрових освітніх 
технологій, канд. пед. наук, доцент.
6. ЖУК Оксана Миколаївна -  в.о. завідувача кафедри соціогуманітарних 
технологій, канд. іст. наук, доцент.
7. МАРТИНЮК Алла Петрівна - в.о. завідувача кафедри іноземної та 
української філології, канд. пед. наук, доцент.
8. КОВАЛЬЧУК Володимир Ярославович - в.о. завідувача кафедри фізичної 
культури, спорту та здоров’я, канд. пед. наук, доцент.



9. ФЕДОРЧУК-МОРОЗ Валентина Іванівна - в.о. завідувача кафедри 
цивільної безпеки, канд. техн. наук, доцент.
10. САВАРИН Павло Вікторович -  канд. пед. наук, доцент кафедри цифрових 
освітніх технологій.
11. МАЙБОРОДА Оксана Леонтіївна -  канд. іст. наук, доцент кафедри 
соціогуманітарних технологій.
12. МЯЛКОВСЬКА Людмила Миколаївна -  докт. філол. наук, професор 
кафедри іноземної та української філології.
13. ГРЕБІК Олег Васильович - канд. пед. наук, доцент кафедри фізичної 
культури, спорту та здоров’я.
14. ВІСИН Олена Олександрівна - канд. іст. наук, доцент кафедри цивільної 
безпеки.
15. РУДИНЕЦЬ Микола Віталійович - канд. техн. наук, доцент кафедри 
цивільної безпеки.
16. ПАЩУК Олена Юріївна - голова студентської ради факультету ЦОСТ, 
студентка групи СЗ-21.
17. ПЕТРУК Адріана Віталіївна -  голова студентського профкому 
факультету ЦОСТ, студентка групи ФК-11.
18. ВИНАРЧИК Лариса Леонідівна -  студентка групи ФКс-21.
19. ЛЕШИК Марія Романівна -  студентка групи ФКс-21.
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