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1. Ідентифікатори автора        

ResearcherID   https://publons.com/researcher/3099170//   

https://orcid.org/0000-0001-8014-815X  
 

ORCID   
 

https://scholar.google.com.ua/citations?user=f1j9F8oAAA 
 

Google Scholar 
  
 

AJ&hl=ru  
 

   

    

2. Освіта та кваліфікація  2. Освіта та навчання  

(із зазначенням року, закладу вищої  У 2002 р. закінчив Національний педагогічний  

освіти, спеціальності, у тому числі  університет імені М.П. Драгоманов отримав  

наукової)  диплом спеціаліста за кваліфікацією «Економіст,  

  викладач економічних дисциплін».  

  У 2005 році закінчив Інститут менеджменту та  

  психології ДВНЗ «Університет менеджменту  

  освіти» та отримав диплом магістра за  

  кваліфікацією « Управління навчальним  

  закладом».  

  У 2011 році захистив дисертацію на Вченій раді  

  ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» за  

  темою «Розвиток економічної компетентності  

  директорів загальноосвітніх навчальних закладів  

  засобами інформаційно-комунікаційних  

  технологій», спеціальність 13.00.04 теорія та  

  методика професійної освіти.  

  У 2013 році отримав диплом доцента на кафедрі  

  інформаційних та комунікаційних технологій  

  Інституту відкритої освіти ДВНЗ «Університет  

  менеджменту освіти»  
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3. Підвищення кваліфікації Центральний інститут післядипломної освіти. 

  Свідоцтво про підвищення кваліфікації СП 

  35830447/3202-19 з 15 квітня 2019 року по 15 

  листопада 2019 року за категорією: Науково- 

  педагогічні працівники університетів, академій, 

  інститутів. 

4. Міжнародний досвід - 
   

5. Особисті нагороди - 
 

6. Перелік найвагоміших праць4. Статті у фахових виданнях, матеріали 
 

(заповнюється виключно відповідно конференцій      

до чотирьох підпунктів: 1. Дивак В.В. Інформаційно -комунікаційні технології в 

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

2. Підручники 
Інформаційні технології і засоби навчання – 2007. – № 
Режим доступу  до журн. : 

3. Навчальні посібники 
 

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

4. Статті у фахових виданнях, 

2. Дивак В.В. Удосконалення  економічної 
матеріали конференцій 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 З 2002-2003 рр. - вчитель економіки та інформатики 
 Вишенської ЗОШ І-ІІІ ступенів Бориспільського 

 району Київської області. 

 З 2003-2006 рр. - аспірант Інституту засобів освіти 

 Академії педагогічних наук України. 

 З 2006-2009 рр. - молодший науковий співробітник 

 Інституту засобів навчання Академії педагогічних 

 наук України. 

 З 2009-2019 рр. Доцент кафедри відкритих освітніх 

 систем та інформаційно-комунікаційних технологій 

 ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» 

 З 2019 року по теперішній час доцент кафедри 

 комп’ютерних наук та інформаційних систем 

 Київського національного торговельного- 

 економічного університету  


