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ПЛАН (зі змінами і доповненнями) 
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ/СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ КНТЕУ 

на 2017-2018 н.р. 

№ 

з/п 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

(повністю) 

Посада, 

кафедра/ 

циклова 

комісія 

Науковий 

ступінь, 

вчене 

звання 

Місце стажування: 

(повна назва кафедри 

КНТЕУ /кафедри іншого 

ВНЗ України/ установи/ 

організації/підприємства) 

Підвищення 

кваліфікації/ 

стажування 

(з відривом/ 

без відриву від 

освітнього 

процесу) 

Дати 

початку та 

закінчення 

підвищення 

кваліфікації/ 

стажування 

Результат підвищення 

кваліфікації/ стажування 

(навчально-методичне 

видання) (вид видання, 

дисципліна, ОС, 

спеціальність, спеціалізація) 

При-

мітка 

1. Лучик 
Світлана 
Дмитрівна 

Завідувач 

кафедри обліку 

і оподаткування 
 

Д.е.н., 
професор 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 
економічний факультет, 
кафедра обліку, аналізу і 
аудиту 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

02.10.2017 – 
31.10.2017  

Методичні рекомендації з 

дисципліни «Інформаційні 

системи і технології в 

обліку» для організації 

самостійної роботи студентів 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 

 

2. Гімчинський 
Олександр 
Георгійович 
 

Доцент 
кафедри 
економічної 
кібернетики та 
міжнародних 
економічних 
відносин 

К.ф.-м.н., 
доцент 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 
Інститут фізико-технічних 
та комп’ютерних наук, 
кафедра програмного 
забезпечення 
комп’ютерних систем  

Стажуван 

відриву від 

освітнього 
процесу) 

02.10.2017-
31.10.2017 

Методичні рекомендації до 

практичних занять з 

дисципліни «Web-дизайн і 

Web-програмування» (розділ 

«Основи JavaScript») для 

студентів ступеня вищої 

освіти «бакалавр» галузь 

знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки» 

спеціальність 051 

«Економіка», спеціалізація 

«Економічна кібернетика») 
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3. Дрінь 
Ірина 
Ігорівна 

Доцент 
кафедри 
економічної 
кібернетики та 
міжнародних 
економічних 
відносин 

К.ф.-м. н., 
доцент 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича,                              
Інститут фізико-технічних 
та комп’ютерних наук, 
кафедра математичних 
проблем управління і 
кібернетики 
 

Стажування 
(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

02.10.2017- 
31.10.2017 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з 

дисципліни «Вища та 

прикладна математика» для 

студентів 1 курсу всіх 

спеціальностей 

 

4. Гнатишина 
Наталя 
Дмитрівна 
 

Доцент 
кафедри 
фінансів, 
банківської 
справи та 
підприємництва 

К.е.н., 
доцент 

ТзОВ «СадГор» Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

02.10.2017-
31.10.2017 

Збірник ситуаційних вправ з 

дисципліни «Бізнес-

планування» для студентів 4 

курсу, спец. 076  

«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

 

 

5. Скрипник  
Микола  
Євгенович 

Ст. викладач 

кафедри обліку 

і оподаткування 
 

К.е.н. ТОВ «Ант ЛТД» Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

02.10.2017 – 
31.10.2017 

Практикум з дисципліни 

«Статистика» для студентів 

спеціальності 242 «Туризм» 

всіх форм навчання 

 

6. Максим’юк 

Наталя 

Василівна 

Ст. викладач 

кафедри 

сучасних 

європейських 

мов 

К.ф.н. ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 

Філологічний факультет, 

кафедра сучасної 

української мови 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

02.10.2017- 

31.10.2017 

Навчально-методичний 

посібник з англійської мови 

за проф. спрямуванням, для 

студентів спеціальності 

«Готельно-ресторанна 

справа» 

 

7. Москальов 
Анатолій  
Альфієвич 

Ст. викладач 
кафедри 
фінансів, 
банківської 
справи та 
підприємництва 

- Прикарпатське регіональне 

управління  АТ 

«УкрСиббанк» 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

02.10.2017-
31.10.2017 

Словник з дисципліни 

«Гроші та кредит», освітній 

ступінь «бакалавр» для всіх 

форм навчання 
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8. Табенська  
Юлія 
Володимирівна 

Доцент 
кафедри 
фінансів, 
банківської 
справи та 
підприємництва 

К.е.н., 
доцент 

Відділення АТ «ОТП Банк» 

в м. Чернівці 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

09.10.2017-
07.11.2017 

Опорний конспект лекцій з 

дисципліни «Банківська 

система України» для 

студентів спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» денної та 

заочної форм навчання ОС 

«бакалавр» 

 

9. Простебі 
Людмила 
Іванівна 

Доцент 
кафедри 
фінансів, 
банківської 
справи та 
підприємництва 

К.е.н., 
доцент 

Прикарпатське регіональне 

управління  АТ 

«УкрСиббанк» 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

20.11.2017-
19.12.2017 

Збірник тестових завдань з 

дисципліни «Міжнародні 

кредитно-розрахункові та 

валютні операції» для 

студентів спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» ОС 

«бакалавр» 

 

10. Власова  
Тетяна 
Рафаелівна 
 

Доцент 
кафедри 
економічної 
кібернетики та 
міжнародних 
економічних 
відносин 

К.е.н., 
доцент 

ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 
економічний факультет, 
кафедра економічної теорії, 
менеджменту і 
адміністрування  

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

01.03.2018 - 
30.03.2018 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з 

дисципліни «Політична 

економія» для студентів ОС 

«бакалавр» галузей знань:05 

«Соціальні та поведінкові 

науки», 07 «Управління та 

адміністрування», 

спеціальностей 051 

«Економіка» («Економічна 

кібернетика»), 051 

«Економіка» («Міжнародна 

економіка»), 071 «Облік і 

оподаткування», 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування», 075 

«Маркетинг», 076 

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

(«Економіка підприємства»)   
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11. Бурдяк 
Олена 
Вікторівна 

Ст. викладач 

кафедри 

економічної 

кібернетики та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

К.п.н. ЧНУ ім. Ю.Федьковича, 

економічний факультет, 

кафедра міжнародної 

економіки 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

01.03.2018 - 
30.03.2018 

Опорний конспект лекцій з 

дисципліни 

«Зовнішньоекономічна 

діяльність підприємства» для 

студентів ОС «бакалавр» 

галузей знань 

«Менеджмент», 

«Туризм»,«Готельно-

ресторанна справа» 

 

12. Мороз  

Аліна 

Василівна 

Доцент 

кафедри 

сучасних 

європейських 

мов 

К.ф.н., 

доцент 

ЧНУ ім. Федьковича, 

факультет іноземних мов, 

кафедра германського, 

загального і порівняльного 

мовознавства 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

01.03.2018-

30.03.2018 

Навчально-методичний 

посібник з німецької мови за 

проф. спрямуванням для 

студентів 1-х курсів 

спеціальності  «Економіка 

підприємства» 

 

13. Добржанська 
Ірина 
Михайлівна 

Доцент 
кафедри 
соціально-
гуманітарних 
наук та права 

К.п.н., 
доцент 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 
факультет історії, 
політології та міжнародних 
відносин, кафедра 
міжнародних відносин 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

01.03.2018 – 
30.03.2018  

Опорний конспект лекцій з 

дисципліни «Конфліктологія 

та теорія переговорів» для 

студентів 2 курсу 

спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» 

 

14. Долга 
Галина 
Венедиктівна 

Доцент 
кафедри 
менеджменту і 
туризму 

К.е.н., 
доцент 
 

ЧНУ ім. Ю. Федьковича, 
економічний факультет, 
кафедра економічної теорії, 
менеджменту і 
адміністрування  

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

01.03.2018 - 
30.03.2018 

Опорний конспект лекцій з 

дисципліни «Організація 

праці менеджера» для 

студентів спеціальності 073 

«Менеджмент» ОС 

«бакалавр» 

 

15. Паламарек 
Каріна 
Вікторівна 

Ст. викладач 
кафедри 
технології і 
організації 
ресторанного 
господарства 

К.т.н. Заклад ресторанного 
господарства «Рефлекшн» 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

01.03.2018 - 
30.03.2018 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи з 

дисципліни «Ресторанна 

справа» для студентів 

спеціальності 241 «Готельно-

ресторанна справа» денної та 

заочної форм навчання ОС 

«бакалавр» 
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16. Голик  
Марія 
Михайлівна 

Ст. викладач 
кафедри 
фінансів, 
банківської 
справи та 
підприємництва 

К.е.н. Прикарпатське регіональне 

управління  АТ 

«УкрСиббанк» 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

03.04.2018-
03.05.2018 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів 

з дисципліни «Управління 

банківськими ризиками» для 

студентів спеціальності 072 

«Фінанси, банківська справа 

та страхування» спеціалізації 

«Банківська справа» ОС 

«магістр» 

 

17. Хотинь 
Любов 
Василівна 

Ст. викладач 
кафедри 
товарознавства, 
маркетингу та 
комерційної 
логістики 

- ПВКП «Дім»  Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

03.04.2018-
03.05.2018 

Методичні рекомендації до 

лабораторних робіт з 

дисципліни 

«Товарознавство. 

Непродовольчі товари» для 

студентів спеціальності 076  

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» усіх 

форм навчання 

 

18. Коваленко 
Наталія  
Юріївна 
 

Доцент 
кафедри 
соціально-
гуманітарних 
наук та права 

К.ю.н., 
доцент 

Господарський суд 
Чернівецької області 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

16.04.2018-
15.05.2018 

Збірних тестових завдань 
«Правознавство»  
ОС «Бакалавр», 
для усіх спеціальностей 
денної форми навчання 

 

 

19. Федорюк 
Анатолій 
Леонідович 
 

Доцент 
кафедри 
соціально-
гуманітарних 
наук та права 

К.п.н., 
доцент 

Чернівецьке обласне 
управління державної 
архітектурно-будівельної 
інспекції України 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

16.04.2018-
15.05.2018 

Збірник ситуаційних завдань  
«Комерційне право» ОС 
«Магістр», 
для усіх спеціальностей 
денної та заочної форм 
навчання 

 

 

 

 

Заступник директора з науково - 

педагогічної роботи та інноваційного розвитку          Е.О. Грицюк 

 

            


