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2. Освіта та кваліфікація 

(із зазначенням року, закладу вищої 

освіти, спеціальності, у тому числі 

наукової) 

In 2002 he graduated from the National Pedagogical 

University. M.P. Drahomanov received the diploma of 

specialist in qualification "Economist, teacher of 

economic disciplines" 

In 2005 he graduated from the Higher Educational 

Institution of Education Management of the National 

Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine. 

In 2011 he defended his dissertation at the Academic 

Council of the Higher Education Institute "University 

of Management Education" on the topic 

"Development of economic competence of directors 

of general educational institutions by means of 

information and communication technologies", 

specialty 13.00.04 theory and methodology of 

professional education. 

In 2013 he received the diploma of associate professor 

at the Department of Information and Communication 

Technologies of the Open Education Institute of the 
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State Educational Management University. 

3. Підвищення кваліфікації Upgrading of qualification at the Higher Education 

Institute of Education Management University in the 

category "Tutors (organizers) of distance learning of 

higher education institutions of III-IV accreditation 

levels" since 01.08.2015. to 12/08/2015 

4. Міжнародний досвід - 

5. Особисті нагороди - 

6. Перелік найвагоміших праць 

(заповнюється виключно відповідно 

до чотирьох підпунктів: 

1. Монографії 

2. Підручники 

3. Навчальні посібники 

4. Статті у фахових виданнях, 

матеріали конференцій 

4. Статті у фахових виданнях, матеріали 

конференцій 

1.Дивак В.В. Інформаційно -комунікаційні технології в 

професійній діяльності директора школи/ В. В. Дивак // 

Інформаційні технології і засоби навчання – 2007. – № 

Режим доступу до журн. : 

http://www.ime.eduua.net/em8/emg.html. 

2.Дивак В.В. Удосконалення економічної 

компетентності керівників середньої освіти для 

ефективної діяльності загальноосвітніх навчальних 

закладів/Дивак В.В.//Інформаційні технології і засоби 

навчання – 2008. – № 1(5). Режим доступу до журн.: 

http://www.ime.eduua.net/em1/emg.html. 

3.Дивак В.В Формування економічної компетентності 

директорів загальноосвітніх навчальних закладів в 

системі післядипломної педагогічної освіти/Дивак 

В.В.// Інформаційні технології і засоби навчання – 

2009. – №1(9). Режим доступу режим доступу до журн.: 

http://www.ime.eduua.net/em1/emg.htm. 

4. Дивак В.В Використання відкритих систем 

дистанційного навчання у підготовці фахівців з 

педагогіки вищої школи/Дивак В.В.//Інформаційні 

технології і засоби навчання – 2012. – № 2(28). 

http://www.journal.iitta.gov.ua. 

5. Дивак В.В Особливості самостійної роботи студентів 

вищих навчальних закладів в умовах заочної форми 

навчання. /Дивак В.В.//Інформаційні технології і 

засоби навчання – 2013. – № 1(33). 

http://www.journal.iitta.gov.ua. 

6. Дивак В.В Розвиток економічної компетентності 

керівників закладів загальної середньої освіти в умовах 

дистанційного навчання відкритої післядимломної 

освіти. В. В. Дивак, М. Є. Андрос. // Virtus: Scientific 

Journal. – 2019. – №31. – С. 83–90. 

Підручники: 

1.Формування єдиного інформаційного середовища 

навчальних закладів: навч - метод посіб. /В. В. Дивак/ 

НАПН України, Ун-т менедж. освіти– К., 2013.–77 с. 

Гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України (лист №1/11-14528 від 17.09.12 р.) 

2. Науково-методичні основи впровадження технологій 
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змішаного навчання в системі відкритої 

післядипломної освіти: методичний посібник/за 

заг.ред. С.П. Касьяна, В.В. Олійника, Л.Л. Ляхоцької, 

В.В. Дивака; ДВНЗ «Ун-т менедж.освіти».- Київ, 2018.-

311 с. 

3. Інтернет-орієнтовані автоматизовані системи 

збирання, накопичення і опрацювання результатів 

навчальної діяльності учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів: посібник / Богачков Ю. М., Биков 

В. Ю., Вольневич О. І., Дивак В. В., Коневщинська О. 

Е., Красношапка В. O., Сороко Н. В., Ухань П. С. / 

Наук. ред. Ю. М. Богачков — К.: Педагогічна думка, 

2012.— 160 с. 

 

Монографії: 

1.Теоретичні та методичні засади управління 

підготовкою фахівців з педагогіки вищої школи на 

основі компетентнісного підходу в межах європейської 

кредитно-трансферної системи організації навчального 

процесу : монографія / З. В. Рябова, І. І. Драч, Н. О. 

Приходькіна, В. В. Дивак. — К. : ТОВ «Альфа-

Реклама», 2014. — 338 с. 

 

7. Досвід роботи From 2002-2003 he was a teacher of economics and 

informatics of the Vyshensky Secondary School of I-

III degrees of Boryspil district, Kyiv region. 

From 2003-2006 he is a post-graduate student of the 

Institute of Means of Education of the Academy of 

Pedagogical Sciences of Ukraine. 

From 2006-2009 he was a junior researcher at the 

Institute of Educational Aids of the Academy of 

Pedagogical Sciences of Ukraine. 

From 2009-2019 Associate Professor of the 

Department of Open Educational Systems and 

Information and Communication Technologies of the 

Educational Management University of the National 

Academy of Pedagogical Sciences of Ukraine 

From 2019 to the present time Associate Professor of 

Computer Science, Kyiv National University of Trade 

and Economics 

 


