
Профіль викладача___Божко Тетяна Євгенівна___ 

e-mail: t_bozhko@ukr.net 

Біографічна довідка: народилася 2 травня 1969 року у м. Луцьк Волинської області. Заміжня, маю 

2 дітей. З 1991 року по даний час працюю в Луцькому НТУ. У 2012 році отримала науковий ступінь 

кандидата технічних наук, у 2014 році - вчене звання доцента. В даний час я працюю на посаді 

доцента кафедри «Прикладної механіки». 

Освіта: вища 

Терміни, Організація, Посада Отримана Кваліфікація, Ступінь чи Диплом 

1986-
1991 

Луцький індустріальний інститут, 
студент інженерно-конструкторського 
факультету 

Кваліфікація інженера-механіка та диплом спеціаліста зі 
спеціальності «Технологія машинобудування, металорізальні 
верстати і інструменти» 

1996-
1999 

Луцький державний технічний 
університет, аспірант 

Кваліфікація інженера-дослідника за спеціальністю 
«Порошкова металургія та композиційні матеріали» 

2012 
Тернопільський національний 
технічний університет імені Івана 
Пулюя 

Науковий ступінь та диплом кандидата технічних наук (Ph.D. 
in Engineering) за спеціальністю «Технологія 
машинобудування» 

2014 
Луцький національний технічний 
університет, доцент 

Вчене звання та диплом доцента кафедри «Комп'ютерного 
проектування верстатів та технологій машинобудування» 

 

Наукові інтереси: Обробка різанням спечених пористих матеріалів конструкційного призначення. 

Фінішна абразивна обробка спечених матеріалів виготовлених методом порошкової металургії. 

Науково-педагогічна діяльність: 

Терміни Організація Посада Опис 

01.12.1999 –  
21.11.2012 

Луцький національний 
технічний університет 

асистент Викладацька та наукова робота 

22.11.2012 –  
to present 

Луцький національний 
технічний університет 

доцент Викладацька та наукова робота 

 

Професійний досвід: 

Терміни Організація Посада Опис 
22.11.2012 –  
to present 

Луцький національний 
технічний університет 

доцент Організація та контроль навчального процесу 

 

Навчальні дисципліни: розмірно-точносне проектування технологічних процесів, 
технологія обробки типових деталей та складання машин, процеси та обладнання для різання 
матеріалів, технологічні методи підвищення ресурсу експлуатації машин і механізмів. 
Знання мов: Українська, Російська 

Вибрані праці: 

Посібники: 

1.  Рудь В.Д., Божко Т.Є., Гальчук Т.Н. Методологія підготовки випускної роботи за спеціальністю 

131 - Прикладна механіка (освітній рівень – бакалавр; спеціалізація – технології машинобудування) - 

Луцьк: РВВ Луцького НТУ,  – 2017. – 487 с.  

Статті у виданнях, що входять у наукометричні бази Scopus, Web of Science: 

1)  Божко Т.Є., Гальчук Т. Н., Рудь В.Д.  Впровадження новітніх інформаційних технологій 

навчання в Луцькому національному технічному університеті /  Т.Є. Божко, Т. Н. Гальчук, В.Д. Рудь. 

-  Актуальні проблеми економіки, № 3.- 2015. – С.467-472.  

2) Божко Т.Е. Рациональное использование сырья и переработка промышленных отходов. / 

Гальчук Т.Н., Божко Т.Е.// World Science №3(31) -Vol.1,March 2018  
 



Патенти: 

1. Патент на винахід №108125. Тензометричний токарний динамометр. UA108125C2 від 
25.03.2015 
 

Робота при лабораторії:  

Міжфакультетська проектно-конструкторська лабораторія сучасних технологій Луцького НТУ 

Посилання на профілі у: 

RESEARCHGATE: https://www.researchgate.net/profile/Tetiana_Bozhko2 

ACADEMIA: https://independent.academia.edu/TetianaBozhko 
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