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Зведений план 

проведення лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів за участю провідних вчених, науковців, видатних фахівців-практиків 

на 2018-2019 навчальний рік 
 

№  

з/п 

ПІБ, вчене звання, 

науковий ступінь/посада  
Місце роботи  

Назва лекції, майстер-

класу, семінару, тренінгу 

Термін 

проведення 

Кафедра 

 

 

І семестр 

1.  

Кухар Н. С.,  

менеджер з підбору 

персоналу 

Торгова мережа 

продовольчо-

промислових 

супермаркетів «Сільпо» 

майстер-клас «Професійне 

зростання фахівців керівного 

складу» 

Вересень 2018 р. 
Товарознавства, маркетингу та 

комерційної логістики 

2.  
Пертен А.Т.,  

заступник керуючого по 

роботі з персоналом 

Гіпермаркет «Велмарт» 

майстер-клас «Сучасні 

технології продажу товарів у 

роздрібній торговельній 

мережі» 

Вересень 2018 р. 
Товарознавства, маркетингу та 

комерційної логістики 

3.  
Теслюков А.О., 

інженер з охорони праці  
ТОВ «Нова енергія» 

Семінар - зустріч 

на тему: «Особливості 

забезпечення вимог з ОП на 

виробництві» 

Вересень 2018 р. 
Технології і організації 

ресторанного господарства 

4.  
Черкез В.В., 

директор  

Туристичне агенство 

«VV TRAVEL Club» 

 

Майстер-клас на тему: 

«Особливості 

працевлаштування молоді у 

туристичному бізнесі»  

Вересень 2018 р. Менеджменту і туризму 

5.  

Кирпушко Я.В.,  

директор  

 

Буковинський Центр 

реконструкції та 

розвитку 

Зустріч - презентація 
новостворених туристичних 

квестів м.Чернівці.  
Маршрути «Кулінарні 
родзинки Чернівців», 

«Калейдоскоп чернівецьких 
скульптур» та «Чернівецький 

Гогвортс» 

Вересень 2018 р. Менеджменту і туризму 



6.  

Фурдига В.М., 

начальник відділу з питань 

туризму ЧОДА 

 

Чернівецька обласна 

державна адміністрація 

Семінар-тренінг  

«Проблеми та перспективи 

розвитку сільського туризму у 

регіоні» 

Вересень 2018 р. Менеджменту і туризму 

7.  
Гульпак О.І.,  

директор 
ТОВ «Гастроном 148» 

Майстер-клас «Види та 

функції сучасної упаковки»  
Жовтень 2018 р. 

Товарознавства, маркетингу та 

комерційної логістики 

8.  
Ротар Д.П., 

 к.ю.н., доц., практикуючий 

юрист 

Буковинський 

університет 

Тренінг «Роль юриспруденції 

та психології в повсякденній 

діяльності людини» 

Жовтень 2018 р. 
Кафедра соціально-гуманітарних 

наук та права 

9.  
Рилєєва О.Р.,  

головний бухгалтер 

КМУ «Міська 

поліклініка №5» 

Семінар-практикум 

«Особливості бухгалтерського 

обліку розрахунків з 

персоналом в медичних 

установах» 

Жовтень 2018 р. Обліку і оподаткування 

10.  
Матковська М. Д., 

заступник директора  

Приватне підприємство 

«Інтергарант» 

Тренінг «Особливості 

декларування товарів при 

здійсненні експортних 

операцій» 

Жовтень  2018 р. 
Фінансів, банківської справи та 

підприємництва 

11.  

Маслова-Брукер Т.О., 

начальник відділу активної 

підтримки безробітних 

Чернівецька філія 

Чернівецького 

обласного центру 

зайнятості 

Інтерактивний семінар 

«Сучасні форми співпраці 

міського центру зайнятості з 

роботодавцями» 

Жовтень 2018 р.  
Фінансів, банківської справи та 

підприємництва 

12.  

Банар  В. О.,  

директор страхової 

компанії  

Чернівецька обласна 

дирекція страхової 

компанії «Княжа» 

Майстер-клас «Медичне 

страхування подорожуючих 

закордон» 

Жовтень 2018 р. 
Фінансів, банківської справи та 

підприємництва  

13.  
Кісилийчук І. С., 

заступник начальника  
АТ «Банк Альянс» 

Майстер-клас на тему: 

«Грошова система»  
Жовтень 2018 р. 

Фінансів, банківської справи та 

підприємництва 



14.  

Данілова Т.В.,  

консультант з гендерних 

питань по Чернівецькій 

області  

Департамент фінансів 

Чернівецької обласної 

державної адміністрації 

Майстер-клас 

«Гендерне бюджетування – 

запорука рівності та 

ефективності використання 

бюджетних коштів» 

Листопад 2018 р. 
Фінансів, банківської справи та 

підприємництва 

15.  
Олійнич С.І., 

керівник 

ПП  «LimeMarketing – 

Лабораторія 

маркетингових ідей» 

Майстер-клас «Формування 

споживчої поведінки на 

ринках товарів та послуг  в 

онлайн-просторі» 

Листопад 2018 р. 
Товарознавства, маркетингу та 

комерційної логістики 

16.  
Дудка О., 

кондитер  
Ресторан «Надія» 

Майстер-клас 

 «Десерти кондитерської 

вітрини» 

Листопад 2018 р. 
Технології і організації 

ресторанного господарства 

17.  
Божієвський О.М., 

шеф-кухар 
Ресторан «Білуга» 

Майстер-клас «Інноваційні 

методи теплової обробки 

рибної сировини» 

Листопад 2018 р. 
Технології і організації 

ресторанного господарства 

18.  
Чинуш І.В.,  

керівник 
Клуб «Худнемо разом» 

Семінар-тренінг «Раціональне 

харчування як запорука 

здорового способу життя» 
Листопад 2018 р. 

Технології і організації 

ресторанного господарства 

19.  
Столяр Л.Г.,  

головний бухгалтер 

ТДВ «Чернівецький 

хімзавод» 

Семінар-практикум 

«Особливості формування 

статутного капіталу 

в ТОВ і ТДВ» 

Листопад 2018 р. Обліку і оподаткування 

20.  

Добржанський О.В.,  

д.і.н, професор, зав. 

кафедри історії  України 

ЧНУ ім.Федьковича 

 

Кафедра історії  

України ЧНУ ім. 

Федьковича 

Лекція-бесіда «Національно-

визвольний рух на 

західноукраїнських землях 

(1918-20 р.р.)» 

 

Листопад 2018 р.  
Кафедра соціально-гуманітарних 

наук та права 

http://limemarketing.com.ua/
http://limemarketing.com.ua/
http://limemarketing.com.ua/


ІІ семестр 

21.  

Чукля І.Г.,  
заступник директора 

Департаменту – начальник 

управління Чернівецька 

обласна держадміністрація 

Управління доходів та 

фінансів галузей 

  виробничої сфери, 

Департамент фінансів 

облдержадміністрації 

Семінар «Органи місцевого 

самоврядування, що наділені 

повноваженнями щодо 

фінансового контролю» 

Лютий 2019 р. 
Фінансів, банківської справи та 

підприємництва 

22.  
Череп М.М.,  

головний бухгалтер 

Чернівецьке обласне 

Територіальне 

відділення Антимо-

нопольного комітету 

Семінар-практикум 

«Сучасна організація обліку в 

державних установах» 
Лютий 2019 р. Обліку і оподаткування 

23.  
Майор Я.І.,  

головний бухгалтер  

ТОВ «Фірмовий-

магазин-салон 

«Трембіта» 

Семінар-практикум 

«Організаційні аспекти обліку 

грошових коштів: зміни в 

законодавстві» 

Лютий 2019 р. Обліку і оподаткування 

24.  
Кушнерик В.І., 

д.філол.наук., професор 

Факультет іноземних 

мов ЧНУ ім. 

Федьковича 

Лекція-семінар «Актуальні 

проблеми романо-германської 

філології та прикладної 

лінгвістики» 

Лютий 2019 р. 
Соціально-гуманітарних наук та 

права 

25.  
Гакман О. І.,  

бармен 

Керівник Буковинської 

Асоціації барменів 
«Bukovina BarmenSchool» 

Майстер-клас «Технологія 

виготовлення авторських 

коктейлів» 
Лютий 2019 р. 

Технології і організації 

ресторанного господарства 

26.  

Паскар О.І., 

начальник Головного 

управління 

Головне управління 

Державної 

казначейської служби у 

Чернівецькій області 

Майстер-клас «Казначейське 

обслуговування державного 

бюджету за доходами» 
Березень 2019 р. 

Фінансів, банківської справи та 

підприємництва 

27.  
Ляшенко Г.А.,  

директор 

Центральне відділення 

Чернівецької філії АТ 

«Приватбанк» 

Семінар «Основні види 

кредитів, що надаються 

юридичним особам банку» 
Березень 2019 р. 

Фінансів, банківської справи та 

підприємництва 

28.  
Боричевська О.Є.,  

головний бухгалтер 

Товариство з 

додатковою 

відповідальністю 

«Трембіта» 

Лекція-тренінг «Особливості 

бухгалтерського обліку на 

підприємствах швейної 

промисловості» 

Березень 2019 р. Обліку і оподаткування 

29.  
Барасюк Я.М., 

к.ф.-м .н., доцент 

 

Компанія-розробник 

програмного за без-

печення  «SoftServe» 

Майстер-клас «Оптимізація 

швидкодії запитів у 

реляційних базах даних» 

Березень-квітень 

2019 р. 

Економічної кібернетики та 

міжнародних економічних 

відносин  



30.  
Пілат М.,  

менеджер з продажу 

Мережа ювелірних 

магазинів «Золото 

лева» 

Майстер-клас 

«Мерчандайзингові підходи 

до управління продажем 

ювелірних 

товарів з дорогоцінних 

металів та каміння» 

Березень 2019 р. 
Товарознавства, маркетингу та 

комерційної логістики 

31.  
Штефюк І.К., 

віце-президент  

Чернівецька міська 

федерація рукопашного 

бою 

Тренінг/майстер-клас 

«Рукопашний бій: основи 

самозахисту» 

Березень 2019 р. 
Соціально-гуманітарних наук  

та права 

32.  
Боричевська О. Є., 

головний бухгалтер 
ТДВ «Трембіта» 

Майстер-клас «Особливості 

бухгалтерського обліку на 

підприємствах швейної 

промисловості» 

Березень 2019 р. Обліку і оподаткування 

33.  
Мусаєва І. А.,  

начальник управління 

Управління Державної 

казначейської служби  

у м. Чернівці 

Майстер-клас 

«Особливості казначейського  

обслуговування місцевих 

бюджетів та шляхи 

оптимізації» 

Квітень 2019 р. 
Фінансів, банківської справи та 

підприємництва 

34.  

Наконечна Н.М., 

заступник генерального 

директора – начальник 

відділу стандартизації, 

підтвердження відповід-

ності продукції, послуг та 

систем управління 

ДП «Буковинастандарт-

метрологія» 

Семінар «Практичні аспекти 

використання принципів 

системи НАССР» 

Квітень 2019 р. 
Технології і організації 

ресторанного господарства 

35.  
Бочарова Н. Ю., 

лікар-дієтолог 

Центр естетичної 

медицини «Грація» 

Семінар-тренінг «Основні 

аспекти кулінарного 

поєднання харчових 

продуктів при виробництві 

страв здорового харчування» 

Квітень 2019 р. 
Технології і організації 

ресторанного господарства 

36.  
Онуляк Н.І.,  

начальник відділу 

маркетингу   

ТВК «Кровля центр» 

Майстер-клас «Сучасні 

маркетингові інструменти 

залучення споживачів у 

торговельні підприємства» 

Квітень 2019 р. 
Товарознавства, маркетингу та 

комерційної логістики 

 


