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Біографічна довідка: народилася 14 березня 1971 року в місті Луцьк. У 1993 р. закінчила Луцький державний 

педагогічний інститут імені Лесі Українки за спеціальністю «Історія і методика виховної роботи» і здобула 

кваліфікацію вчителя історії та курсу «Людина і суспільство», методист з виховної роботи (диплом КЕ № 

003574) від 28 червня 1993 р. У вересні 1997 року призначена на посаду асистента кафедри філософії та 

українознавства Луцького індустріального інституту, з грудня 1997 року по серпень 2000 року працювала на 

посаді старшого викладача кафедри філософії Луцького державного технічного університету, з жовтня 2000 

року по червень 2001 р. – асистентом кафедри філософії Луцького державного технічного університету, з 

вересня 2001 р. по грудень 2004 року – асистентом кафедри українознавства Луцького державного технічного 

університету; з грудня 2004 року – старшим викладачем кафедри українознавства Луцького державного 

технічного університету. За вказаний термін захистила дисертацію, присуджено науковий ступінь кандидата 

історичних наук (рішення спеціалізованої вченої ради Інституту українознавства імені І. Крип’якевича НАН 

України та Інституту народознавства НАН України (м. Львів) від 29 червня 2004 року, диплом кандидата наук 

ДК № 025714, Київ 13 жовтня 2004 року. З квітня 2005 року призначена на посаду доцента кафедри 

українознавства. Рішенням Атестаційної комісії Міністерства освіти і науки України від 15 червня 2006 року 

присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства (атестат доцента 02ДЦ №.012833). З 2009 року (у 

зв’язку з перейменуванням кафедри) працює на кафедрі інженерної педагогіки, психології та українознавства. 

У вересні 2012 року за конкурсом була прийнята на посаду доцента кафедри інженерної педагогіки, психології 

та українознавства Луцького національного технічного університету, яку і займає на даний час. Авторка більше 

70 наукових праць, однієї одноосібної та семи колективних монографій, 60 навчально-методичних праць, з яких 

п’ять навчальних посібників, три електронних навчальних посібники.  

Освіта: вища У 1993 році закінчила повний курс навчання у Луцькому державному педагогічному 

інституті імені Лесі Українки за спеціальністю «Історія і методика виховної роботи» і здобула кваліфікацію 

вчителя історії та курсу «Людина і суспільство», методист з виховної роботи (диплом КЕ № 003574) від 28 

червня 1993 р.  

Наукові інтереси: історія, соціально-економічні та культурні процеси у повоєнний період, корпоративна 

культура, етика ділових відносин.  

Науково-педагогічна діяльність: займає посаду доцента кафедри з 2005 р. 

Професійний досвід: 21 рік науково-педагогічного стажу 

Навчальні дисципліни: історія української державності, культурологія, філософія, корпоративна культура та 

діловий етикет, етика та деонтологія, юридична деонтологія 

Знання мов: російська, французька 

Професійні нагороди: 

Вибрані праці:  

1. Сушик І.В. Волинь повоєнна: соціально-економічні та культурні процеси 40–50 рр. XX ст. : монографія/ 

Ірина Вікторівна Сушик. – Луцьк : Вежа-Друк, 2019. – 276 с. (15,11 обл.-вид. арк.) 

2. Sushyk Iryna. Gender mainstreaming in higher education institutions (exemplified by Lutsk national technical 

university)/ Zhuk Oksana, Sushyk Iryna, Sushyk Oleksandr/ Економічний форум. Науковий журнал. – №2. – 

2019. – С. 233-243.  

3. Сушик І.В. Соціально-правові та психолого-педагогічні аспекти проблем насильства в сім’ї/ І.В. Сушик, 

О.Г. Сушик/ Суспільство ризику: соціально-філософські, політико-правові та історичні аспекти: 

[монографія] Колектив авторів за ред. канд. іст. наук канд. О. М. Жук, канд. політ. наук О. І. Ситника. – 

Луцьк, 2018. – С. 50-72. 

4. Сушик І.В. Історична ретроспектива становлення системи соціального забезпечення повоєнної Волині// 

Соціальне забезпечення в контексті вступу в ЄС: монографія/ За загальною редакцією Дерій Ж.В. – К: 

Видавничий дім «Кондор», 2017. – C. 29-48 с. 

5. Сушик І.В. Розвиток сільського зеленого туризму як фактор відродження українського села/ І.В.Сушик, 

О.Г. Сушик // Економічний форум. Науковий журнал. – №4. – 2012. – С. 30-36.  

6. Сушик І.В. Історико-культурна спадщина як основа розвитку ярмаркового туризму/ Сушик І.В., Сушик 

О.Г. // Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна 

монографія / за наук. ред. проф. Волошина І.М. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2015. – С. 182-192.  

7. Луцький національний технічний університет: історія та сучасність/ Жук О.М., Сушик І.В., Вісин В.В., 

Мартинюк Я.М.; за заг. ред. Савчука П.П. – Луцьк: Надстир’я, 2016. – 208 с. (27,0 обл.-вид. арк.). 

mailto:Sushykiryna@ukr.net


8. Етика бізнесу [Текст] : Навчальний посібник / І. В. Сушик, О. Г. Сушик, Я. М. Мартинюк, В. В. Вісин. – 

Луцьк: РВВ Луцький НТУ, 2016. – 268 с. – 16,5 обл. вид. арк. (Витяг з протоколу Вченої Ради Луцького 

НТУ № 12 від 12 травня 2016 р.) 

9. Українська та зарубіжна культура. Практикум [Текст] : Навчальний посібник / В. В. Вісин, 

Я. М. Мартинюк, І. В. Сушик. – Луцьк : РВВ Луцький НТУ, 2016. – 206 с. – 12,7 обл. вид. арк. (Витяг з 

протоколу Вченої ради Луцького НТУ № 13 від 21 червня 2016 р.) 

 

Членство в офіційних наукових товариствах: 

Робота при лабораторії: (вказати назву за наявності такого) 

Посилання на профілі у: 

Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=uk&authuser=2&user=yKzkrawAAAAJ 

Researchgate.net: https://www.researchgate.net/profile/Iryna_Sushyk 

Academia.edu: https://lutsk-ntu.academia.edu/IrynaSushyk 
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