
Докладніше про доц. Петрук Л. П. 

Біографія. Народилася на Тернопільщині (Шумський район, с. 

Башківці) в 1960 р. у сім’ї службовця. Закінчила Тилявецьку середню школу 

Шумського району у 1977 р. У цьому ж році розпочала свою трудову 

біографію на посаді старшої піонервожатої Матвіївської, а згодом 

Тилявецької середньої школи. В 1979 році вступила на навчання до Луцького 

державного педагогічного інституту ім. Л. Українки. У 1984 році завершила 

навчання і здобула кваліфікацію і звання вчителя Історії та 

суспільствознавства середньої школи. 

З 1981 по 1983 працювала на посаді наукового працівника 

Кременецького краєзнавчого музею та по сумісництву викладала історію у 

ПТУ №1 м. Кременець, Тернопільської області. 

У 1983 році змінює постійне місце проживання. Сім’я переїзджає на 

постійне місце проживання до м. Рівне. У 1983 році була прийнята на посаду 

лаборанта кафедри педагогіки Рівненського державного педагогічного 

інституту ім. Д. З. Мануільського. Кафедру очолював д.п.н. проф.. Мітюров 

Б. Н. 

З 1991 по 1994 навчалась в аспірантурі Рівненського державного 

педагогічного інституту. По закінченню ( 1994 ) захистила кандидатську 

дисертацію в науково-дослідному інституті педагогіки (м. Київ) отримавши 

вчене звання кандидата педагогічних наук. 

У 2007 році рішенням Атестаціїної колегії МО і науки України 

присвоєно звання доцента. 

Одружена. Маю двох синів і чотирьох внуків. 

У 2018 році отримала статус пенсіонера. Продовжую працювати на 

посаді доцента кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та соціальної 

роботи. Виконую функції заступника завідувача кафедрою. 

Посади які займала раніше: Старша піонервожата середньої школи; 

науковий працівник краєзнавчого музею (м. Кременець); викладач історії в 

ПТУ; лаборант кафедри педагогіки; викладач кафедри педагогіки; старший 

викладач кафедри педагогіки; доцент кафедри. 

Наукові профілі: 

Реалізовані проекти: 

Підготовка наукових кадрів: Здійснюю керівництво курсовими та 

магістерськими роботами здобувачів вищої освіти. 
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15.Наукова стаття (іноземною мовою) Петрук Л.П. «Самостоятельная 

работа студентов в контексте формирования профессиональных 

компетентностей будущих учителей». Стаття прийнята до друку і буде 

надрукована за результатами міжнародного педагогічного симпозіуму: 

"Професіоналізація вчителів: психо- соціально- педагогічні тенденції та 

реалії", який відбудеться 14 травня 2021 року за участі Інституту педагогіки 

НАПН України, Міністерства освіти Республіки Молдови, провідних 

університетів Румунії та Молдови. 

7. Підвищення кваліфікації, стажування. 

Останнє стажування проходила у 2019 році  у Рівненському інституті 

післядипломної педагогічної освіти при кафедрі педагогіки, психології та 

корекційної освіти (зав. Кафедрою к.п.н. Ковбасюк Т. А.) 

Тема стажування: народні традиції, як засіб соціалізації школярів 

загальноосвітніх навчально-виховних закладів.  

Мета стажування: вивчення досвіду роботи РОІППО (кабінет центр 

практичної психології та соціальної роботи при кафедрі педагогіки, 

психології та корекційної освіти) з використання традиції народної 

педагогіки у соціалізації школярів загальноосвітніх навчально-виховних 

закладів. За результатами стажування підготовлено статтю у фахове 

педагогічне видання. 

Довідка від 8.04.2019 р. №01 – 11/361 видана Рівненським обласним 

інститутом післядипломної педагогічної освіти за підписом директора 

інституту  Черній А. Л. 
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