
Доцент кафедри Віктор Володимирович Дем`янюк. 

Народився 20 жовтня 1957 року в м. Рівне – 

український вчений-практик, продовжувач і розробник 

напряму педагогічної науки – аксіопедагогіка, кандидат 

педагогічних наук, академік Інженерної академії наук 

України, директор ВСП "Рівненський економіко-

технологічний фаховий коледж НУВГП". 

Трудова діяльність: 

У 09.1978 – 08.1982 рр.,  майстер виробничого 

навчання ПТУ №10, м. Рівне; 

У 1987 р., Рівненський державний педагогічний 

інститут ім. Д.З. Мануільського; 

У 09.1987 – 08.1990 рр.,  керівник радіоконструкторського гуртка Рівненского 

міського будинку піонерів та школярів, м. Рівне; 

У 09.1990 – 05.1995 рр.,  завідувач відділу Рівненського міського будинку дітей та 

молоді, м. Рівне; 

У 06.1995 – 03.1997 рр., завідувач відділу у справах молоді Департаменту 

соціального обслуговування населення Рівненської міської управи, м. Рівне; 

У 04.1997 – 03.1999 рр., начальник відділу професійно-технічної освіти Управління 

освіти Рівненської обласної державної адміністрації, м. Рівне; 

У 2005 р., Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. акад. 

С. Дем`янчука; 

У 04.1999 – 07.2012 рр., начальник відділу профорієнтації, проходження практики 

та працевлаштування студентів Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. 

академіка С. Дем`янчука, м. Рівне; 

З 08.2012 р, заступник директора з виховної роботи; 

з 2014 р. – директор Відокремленого структурного підрозділу «Рівненський 

економіко-технологічний фаховий коледж» Національного університету водного 

господарства та природокористування, м. Рівне; 



У 09. 2020 – 06. 2021 рр., доцент кафедри теорії та методики професійної освіти 

Рівненського державного гуманітарного університету, м. Рівне (за сумісництвом); 

З 10. 2021 – по т. ч., доцент кафедри педагогіки, освітнього менеджменту та 

соціальної роботи Рівненського державного гуманітарного університету м. Рівне (за 

сумісництвом). 

Наукова діяльність: 

Віктор Володимирович є головою педагогічної ради коледжу, розробником 

багатьох Положень з освітньої діяльності, автором навчально-методичних розробок, 

рецензентом навчально-методичних матеріалів викладачів, автором багатьох 

інноваційних педагогічних проєктів, автором 18 наукових статей, учасником чисельних 

Всеукраїнських та Міжнародних науково-практичних та науково-методичних 

конференцій. Рецензент та офіційний опонент дисертаційних досліджень молодих 

науковців; стейкхолдер освітньо-професійної програми «Професійна освіта (Дизайн)» 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти Рівненського державного гуманітарного 

університету. У 2021 році пройшов міжнародне науково-дидактичне стажування в 

університеті «Уні-Терра» у м. Познань (Польща). 

В. В. Дем`янюк – член Вченої ради Національного університету водного 

господарства та природокористування. Із 2019 року – член Всеукраїнської громадської 

організації «Спілка дизайнерів України», член-кореспондент Інженерної академії 

України. З червня 2020 – член науково-методичної комісії із загальної, професійної 

освіти та спорту (професійна освіта) сектору фахової передвищої освіти Науково-

методичної ради Міністерства освіти і науки України. У листопаді 2020 року обраний 

дійсним членом (академіком) Інженерної академії України. 

Навчальні дисципліни, які викладає: 

1. «Управління освітньою діяльністю» 

2. «Інституційний аудит і оцінювання управлінської діяльності – освітні 

вимірювання та застосування тестових методик» 

3. «Іміджологія – менеджмент  підприємницької діяльності» 
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Нагороди: 

 У червні 2018 Указом Президента отримав звання «Заслужений працівник 

освіти України»; 

 Нагороджений нагрудним знаком «Відмінник освіти України» МОН України 

(1998 р.); 

 Нагороджений медаллю «За жертовність і любов до України» УПЦ КП  

(2016р.); 

 Нагороджений грамотою Рівненської обласної ради (2007 р.); 

 Нагороджений грамотою Рівненської Малої академії наук (2015 р.); 

 Нагороджений грамотою Національної служби посередництва і примирення 

(2016 р.); 

 Нагороджений грамотою Федерації роботодавців України (2017 р.); 

 У період із 2018 по 2021 р. нагороджений Почесною грамотою Міністерства 

молоді та спорту України (2018 р.); 

 Нагороджений почесною грамотою Національної академії наук України 

(2019 р.); 

 Нагороджений почесною грамотою Рівненської обласної державної 

адміністрації (2020 р.); 

 Нагороджений нагрудним знаком Національної академії педагогічних наук 

України «Ушинський К.Д.» (2021 р.). 


