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                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

вченою радою ЧТЕІ КНТЕУ 

                                                                                                                                                              «23» травня  2018 року, 

                                                                                                                                                  протокол № 11 

 

ПЛАН  
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ/СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ КНТЕУ 

на 2018-2019 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.  Королюк  

Юрій 

Григорович 

Професор 

кафедри 

економічної 

кібернетики та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Д.н.держ. 

упр., 

доцент 

Чернівецький національний 

університет імені              

Ю. Федьковича, кафедра 

економіко-математичного 

моделювання 

Стажування (без 

відриву від 

освітнього 

процесу) 

17.09.2018 – 

17.10.2018 

Опорний конспект лекцій з 

дисципліни «Безпека та 

ефективність інформаційних 

систем» 

 

2.  Бозуленко 
Олександр 
Юрійович 

Доцент 
кафедри 

товарознавства, 
маркетингу та 
комерційної 

логістики 

К.е.н. ТОВ «Гастроном 148» 
м. Чернівці 

Стажування (без 
відриву від 
освітнього 
процесу) 

01.10.2018 – 
31.10.2018 

Методичні рекомендації до 
самостійної роботи студентів 

з дисципліни «Організація 
торгівлі» для студентів 

освітнього ступеня 
«бакалавр» галузі знань 07 

«Управління та 
адміністрування» (076 

«Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність», 075 
«Маркетинг», 071 «Облік і 

оподаткування», 073 
«Менеджмент») денної та 

заочної форм навчання 
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3.  Косяченко 

Сергій 

Вікторович 

Доцент 

кафедри 

економічної 

кібернетики та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

К.ф.-м.н., 

доцент 

Чернівецький національний 

університет імені              

Ю. Федьковича, кафедра 

програмного забезпечення 

комп’ютерних систем 

Стажування  
(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

01.10.2018 –

01.11.2018 

Методичні розробки для 

лабораторних робіт з 

дисципліни «Моделі і 

структури даних» 

 

4.  Бурак  
Інна 
Олександрівна 

Старший 
викладач 

кафедри обліку 
і оподаткування 

К.е.н. Чернівецький міський 

комунальний виробничий 

трест зеленого 

господарства та 

протизсувних робіт 
м. Чернівці 

Стажування  
(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

01.11.2018 – 
30.11.2018  

Збірник тестових завдань з 
дисципліни «Бухгалтерський 

облік» для студентів 
освітнього ступеня 

«бакалавр», всіх форм 
навчання 

 

5.  Крецький 
Олександр  
Ілліч 

Старший 
викладач 
кафедри 

соціально-
гуманітарних 
наук та права 

 Чернівецький національний 
університет імені              

Ю. Федьковича, кафедра 
фізичної культури і спорту. 
Тема «Тактико-технічні дії 

в баскетболі» 

Стажування  
(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

 

01.11.2018 – 
30.11.2018 

Методичні рекомендації з 
організації та методики 

розвитку фізичних якостей 
баскетболістів 

 

6.  Нікульча 
Валентин 
Анатолійович 

Старший 
викладач 
кафедри 

товарознавства, 
маркетингу та 
комерційної 

логістики 

К.е.н. ТДВ «Чернівецький 
хімічний завод» 

Стажування  
(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

01.11.2018 – 
30.11.2018 

Методичні рекомендації до 
самостійної роботи з 

дисципліни «Логістика» для 
студентів освітнього ступеня 
«бакалавр» спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 
денної та заочної форм 

навчання 

 

7.  Юрій 
Михайло 
Федорович 

Професор 
кафедри 

соціально-
гуманітарних 
наук та права 

Д.і.н., 
професор 

Чернівецький національний 
університет імені              

Ю. Федьковича, кафедра 
історії України. Тема 

«Антропологічний  код 
української культури і 

цивілізації» 

Стажування  
(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

01.11.2018 – 
30.11.2018 

Завершення монографії 
«Антропологічний  код 
української культури і 

цивілізації»  
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8.  Юрій  

Софія 

Михайлівна 

Доцент 

кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

К.е.н. Управління Державної 

казначейської служби 

України у місті Чернівцях 

Стажування 

(без відриву 

від освітнього 

процесу) 

01.11.2018 – 
30.11.2018 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів 

з дисципліни «Казначейська 

система обслуговування 

бюджету» 

 

9.  Рошило 

Віолетта 

Іванівна 

Доцент 

кафедри 

фінансів, 

банківської 

справи та 

підприємництва 

К.е.н., 

доцент 

Департамент фінансів 

Чернівецької обласної 

державної адміністрації 

Стажування 

(без відриву 

від освітнього 

процесу) 

01.03.2019 -

31.03.2019 

Збірник тестових завдань з 

дисципліни «Бюджетна 

система України»,  

освітній ступінь «бакалавр» 

спеціальність 072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування», 

спеціалізація «Державні 

фінанси і «Банківська 

справа» 

 

10.  Чичун 

Валентина 

Андріївна 

Доцент 

кафедри 

менеджменту і 

туризму 

К.е.н., 

доцент 

Туристична фірма  

«Green Travel», 

м. Чернівці 

Стажування  

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

01.03.2019 -

31.03.2019 

Опорний конспект лекцій з 

дисципліни «Менеджмент» 

для студентів всіх форм 

навчання освітнього ступеня 

«бакалавр» спеціальності 073 

«Менеджмент» 

 

11.  Ягодинець 

Петро  

Іванович 

Професор 
кафедри 

технології і 
організації 

ресторанного 
господарства  

Д.х.н., 

професор  

Чернівецький 

національний університет 

імені Ю. Федьковича, 

кафедра хімічного аналізу, 

експертизи та безпеки 

харчової продукції 

Стажування  
(без відриву від 

освітнього 
процесу) 

 

01.04.2019 –  

30.04.2019 
Методичні рекомендації до 

лабораторних робіт з 

дисципліни «Хімія» для 

студентів освітнього ступеня 

«бакалавр» спеціальності 076  

«Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність» 

 

     


