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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ВИКЛАДАЧА 

1. ПІП (повністю) Луценко Олександра Ігорівна 

2. Вчене звання, посада на кафедрі асистент кафедри маркетингу та реклами 

3. Адреса персональної робочої 

електронної пошти 

lutsenkoleksandra@gmail.com 

4. Правильна транслітерація 

прізвища (для створення короткої 

адреси на персональну сторінку 

викладача з резюме) 

Lutsenko 

 
РЕЗЮМЕ ВИКЛАДАЧА 

1. Ідентифікатори 

автора 

ResearcherID   

https://publons.com/researcher/3662479/oleksandra-lutsenko/ 

ORCHID   

https://orcid.org/0000-0002-2139-5553 

Google Scholar  
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0-1dGdsAAAAJ&hl 

2. Освіта та 

кваліфікація (із 

зазначенням 

року, закладу 

вищої освіти, 

спеціальності, у 

тому числі 

наукової) 

У 2019 р. закінчила  Вінницький державний педагогічний 

університет ім. Михайла Коцюбинського за спеціальністю 

«Професійна освіта (Комп’ютерні технології)», професійна 

кваліфікація – фахівець з комп’ютерних технологій в управлінні та 

навчанні. Викладач комп’ютерних технологій.  

3. Підвищення 

кваліфікації 

 

4. Міжнародний 

досвід 

 

5. Особисті 

нагороди 

 

6. Перелік 

найвагоміших 

праць 

(заповнюється 

виключно 

відповідно до 

чотирьох 

підпунктів, 

наведених у 

прикладі, і у 

такій же 

послідовності) 

Статті у фахових виданнях, матеріали конференцій: 

Шахіна І. Ю., Ільїна О. І. Інтерактивні плакати в освітній 

діяльності / Проблеми та перспективи формування національної 

гуманітарно-технічної еліти [Текст] : зб. наук. праць / за ред. Л. Л. 

Товажнянського, О. Г. Романовського. – Вип. 42 (46). – Харків : 

НТУ “ХПІ”, 2015. – С. 403-412. Включений у довідник 

періодичних видань бази даних Ulrisch’s Periodicals Directory(New 

Jersey, USA) 

Шахіна І. Ю., Ільїна О. І. Порівняльний аналіз програм для 

створення мультимедійних презентацій / Інформаційно-

комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, 

перспективи. Збірник наукових праць. Частина 2. / За редакцією 

М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало. - Львів: ЛДУ БЖД, 2015. - С. 176-179. 

(Фахове видання) 

Шахіна І. Ю., Ільїна О. І. Створення інфографіки за допомогою 

сучасних інтернет-сервісів / Наукові записки. – Випуск 8. – Серія: 

Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. 

Частина 2. – Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2015. - С. 

58-64. (Фахове видання) 
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7. Досвід роботи З 2019 р. працює у ВТЕІ КНТЕУ.  

З 2019 р. працює на посаді фахівця відділу реклами та зв’язків з 

громадськістю. 

З 2019-2020 н.р. працювала на посаді асистента кафедри 

економічної кібернетики та інформаційних систем. 

З 2020 р. працює на посаді асистента кафедри маркетингу та 

реклами. 

 


