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Біографічна довідка: Народилась 16 листопада 1972 року в м. Луцьк Волинської області. У 1995 

році закінчила повний курс навчання у Волинському державному університеті імені Лесі Українки за 

спеціальністю «Історія», з додатковою спеціальністю «Право». Рішенням Державної екзаменаційної комісії від 

9 червня 1995 року їй присвоєно кваліфікацію «Вчитель історії і права» (диплом ЛП № 000598). 

У липні 1995 року прийнята на посаду старшого лаборанта кафедри вітчизняної історії Волинського 

державного університету ім. Лесі Українки. 

З жовтня 1996 року по листопад 2000 р. навчалась на заочній формі в аспірантурі Волинського 

державного університету імені Лесі Українки. 23 березня 2001 р. нею була захищена дисертація «Становлення 

та діяльність органів самоврядування на Волині у міжвоєнний період (1919-1939 рр.)» та присуджено науковий 

ступінь кандидата історичних наук (рішенням спеціалізованої вченої ради К-04.04.11 Львівського державного 

університету імені І. Франка від 23 березня 2001 року, диплом кандидата наук ДК № 010902, ВАК України, 

м. Київ, від 13 червня 2001 р., протокол № 14-06/6). 

У вересні 2000 р. призначена на посаду старшого викладача кафедри українознавства Луцького 

державного технічного університету. 

Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 24 грудня 2003 року, протокол № 5/30-Д, Мартинюк 

Я.М. присвоєно вчене звання доцента кафедри українознавства (атестат доцента ДЦ № 008976). 

З грудня 2003 р. призначена, а з вересня 2012 року обрана за конкурсом на посаду доцента кафедри 

інженерної педагогіки, психології та українознавства, яку і займає на даний час. 

Мартинюк Я.М. є автором близько 70 наукових праць. Нею опубліковано 45 навчально-методичних 

праць, з яких три друкованих та два електронних навчальних посібники. 
 

Освіта: вища (У 1995 році закінчила повний курс навчання у Волинському державному університеті імені 

Лесі Українки за спеціальністю «Історія», з додатковою спеціальністю «Право». Рішенням Державної 

екзаменаційної комісії від 9 червня 1995 року їй присвоєно кваліфікацію «Вчитель історії і права» (диплом ЛП 
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Наукові інтереси: історія, організаційна структура, правова основа, форми та методи 

діяльності територіального самоврядування 

Науково-педагогічна діяльність: займає посаду доцента кафедри з 2003 р., виконує обов’язки 

куратора студентської групи 

Професійний досвід: 19 років науково-педагогічного стажу 

Навчальні дисципліни: українська та зарубіжна культура, культурологія, філософія, історія 
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