
                                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                                                                 Вченою радою ЧТЕІ КНТЕУ 

                                                                                                                                                          «22» травня 2019 року, 

                                                                                                                                              протокол № 9, п.3 

 

ПЛАН  
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ/СТАЖУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ КНТЕУ 

на 2019-2020 н.р. 

№  
з/п 

Прізвище, ім’я,  
по батькові  
(повністю) 

Посада, 
кафедра/циклова 

комісія 

Науковий  
ступінь, 
вчене  

звання 

Місце підвищення 
кваліфікації та 

стажування: повна  

назва ВНЗ (кафедри) / 
установи / організації /  
підприємства (вiддiлу) 

Підвищення 
кваліфікації 

та стажування 

(з відривом/ 
без відриву від 

освітнього 

процесу) 

Дати  
початку та 
закінчення  

підвищення 
кваліфікації 

та 

стажування 

Результат підвищення 
кваліфікації  та стажування  

(навчально-методичні  

матеріали:  дисципліна, 
вид видання,  

освітній ступінь, 

спецiальнiсть, спеціалізація) 

П
р

и
м

іт
к

а
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ореховський 

Вадим 

Олегович 

Завідувач,  професор 

кафедри соціально-

гуманітарних наук та 

права 

Професор 

д.іс.н. 

ЧНУ, кафедра історії 

України. Тема «Тестові 

завдання з історії 

економіки та економічної 

думки для студентів всіх 

форм навчання» 

Без відриву від 
освітнього 

процесу 
 

15.11.2019- 

14.12.2019 

 

Збірник тестових завдань з 
історії економіки та економічної 
думки для студентів всіх форм 

навчання  

2 Ступак Марина 

Геннадіївна 

Старший викладач 

кафедри соціально-

гуманітарних наук та 

права 

Старший 

викладач 

ЧНУ, кафедра іноземних 

мов для гуманітарних 

факультетів. Тема: 

«Тестові завдання 

закритої форми  з 

граматики англійської 

мови для студентів 

немовних ЗВО» 

Без відриву від 
освітнього 

процесу 
 

01.04.2020- 

30.04.2020 

 

Збірник тестів закритої форми з 
граматики англійської мови для 

студентів  спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» 

 

3 Гринько Сергій 

Олександрович 

Старший викладач 

кафедри соціально-

гуманітарних наук та 

права 

Старший 

викладач 

ЧНУ, кафедра фізичної 

культури і спорту. Тема: 

«Волейбол. Самостійна 

підготовка студенті 

усіх спеціальностей» 

Без відриву від 
освітнього 

процесу 

01.04.2020- 

30.04.2020 
 

Волейбол. Методичні 
рекомендації для самостійної 

підготовки студентів усіх 
спеціальностей 

 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4 Багрій  
Конон  
Леонідович 

Доцент кафедри 
обліку і 

оподаткування 

к.е.н. ТДВ «Трембіта» 
м. Чернівці 

без відриву від 
освітнього 

процесу 

01.10.2019 – 
30.10.2019 

Практикум з  дисципліни 
«Аналіз господарської 

діяльності» для здобувачів 
освітнього ступеня «бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» всіх форм 

навчання 

 

5 Маначинська 
 Юлія 
Анатоліївна 

Доцент кафедри 
обліку і 

оподаткування 

к.е.н. ПП СГФ 
«Інтерагроком» 

м. Кіцмань 
Чернівецької області 

 

без відриву від 
освітнього 

процесу 

01.10.2019 – 
30.10.2019 

Практикум з дисципліни 
«Управлінський облік» 

для здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» всіх форм 

навчання 

 

6 Мустеца 
 Ірина  
Василівна 

Доцент кафедри 
обліку і 

оподаткування 

к.е.н. Заставнівська районна 
рада 

м. Заставна 
Чернівецької області 

без відриву від 
освітнього 

процесу 

04.11.2019 – 
03.12.2019 

Збірник ситуаційних завдань з 
дисципліни «Бухгалтерський 

облік в державному секторі» для 
здобувачів освітнього ступеня 
«бакалавр» спеціальності 071 
«Облік і оподаткування» всіх 

форм навчання 

 

7 Рилєєв 
 Сергій 
Володимирович 

Доцент кафедри 
обліку і 

оподаткування 

к.е.н. ТДВ «Чернівецький 
хімзавод» 

м. Чернівці 

без відриву від 
освітнього 

процесу 

02.03.2020 – 
31.03.2020 

Збірник тестових завдань з 
дисципліни «Економічний 

аналіз» для здобувачів 
освітнього ступеня «бакалавр» 

всіх спеціальностей та форм 
навчання 

 

8 Скрипник  
Наталія  
Василівна 

Доцент кафедри 
обліку і 

оподаткування 

к.е.н. ТОВ «Ант ЛТД» 
м. Чернівці 

без відриву від 
освітнього 

процесу 

04.11.2019 – 
03.12.2019 

Практикум з дисципліни 
«Фінансовий облік» 

для здобувачів освітнього 
ступеня «бакалавр» 

спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» всіх форм 

навчання 

 

9 Бурачек 

Віктор 

Романович 

Доцент кафедри 

економічної 

кібернетики та 

міжнародних 

економічних відносин 

к.ф.-м.н., 

доцент 

Чернівецький 

національний 

університет ім. Ю. 

Федьковича, кафедра 

економіко-

математичного 

моделювання 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

01.10.2019 – 

31.10.2019 

Методичні рекомендації до 

виконання курсових робіт з 

«Моделювання економічних 

процесів» для студентів 

освітнього ступеня «бакалавр» 

галузі знань 05 «Соціальні і 

поведінкові науки», 

спеціальність 051 «Економіка» 

 



(«Економічна кібернетика») 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

10. Готинчан Ірина 

Зіновіївна 

Доцент кафедри 

економічної 

кібернетики та 

міжнародних 

економічних відносин 

к.ф.-м.н., 

доцент 

Чернівецький 

національний 

університет ім. Ю. 

Федьковича, кафедра 

економіко-

математичного 

моделювання 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

01.10.2019 – 

31.10.2019 

Методичні рекомендації до 

виконання практичних завдань з 

дисципліни «Прогнозування 

соціально-економічних 

процесів» для студентів 

освітнього ступеня «бакалавр» 

галузі знань 05 «Соціальні і 

поведінкові науки», 

спеціальність 051 «Економіка» 

(«Економічна кібернетика») 

 

11. Короп Богдана 

Миколаївна 

Старший викладач 

кафедри економічної 

кібернетики та 

міжнародних 

економічних відносин 

к.е.н. Чернівецький 

національний 

університет імені 

Ю.Федьковича, кафедра 

міжнародної економіки 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

01.11.2019 – 

30.11.2019 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Міжнародна 

економіка» 
 

12 

Шкабара Тетяна 
Леонідівна 

Доцент кафедри 
товарознавства, 
маркетингу та 
комерційної 

логістики 

к.б.н. ЧНУ ім. Ю. 
Федьковича, кафедра, 
маркетингу, інновацій 

та регіонального 
розвитку 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

01.04.2020-
30.04.2020 

Методичні рекомендації до 
самостійного вивчення з 

дисципліни «Теоретичні основи 
товарознавства» для студентів 

спеціальності 076 
«Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність» всіх форм 

навчання 

 

13 

Жалба Ілля 
Олександрович 

Доцент кафедри 
товарознавства,марке
тингу та комерційної 

логістики 

к.е.н. ТОВ «Ліга прім» Стажування 

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

01.04.2020-
30.04.2020 

Методичні рекомендації до 
самостійного вивчення з 

дисципліни «Реклама» для 
студентів спеціальності 075 

«Маркетинг» всіх форм 
навчання 

 

14 

Лошенюк Оксана 
Вікторівна 

старший викладач 
кафедри 

товарознавства,марке
тингу та комерційної 

логістики 

к.е.н. ТОВ «БЕСТКОМ 
ДИСТРИБ’ЮШИН» 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

02.09.2019-              
30.09.2019 

Навчальний посібник 
«Управління продажем» для 
студентів спеціальності 075 
«Маркетинг» ОС «бакалавр» 

всіх форм навчання 

 



15 

Вдовічен 

Анатолій 

Анатолійович 

професор, завідувач 

кафедри 

менеджменту і 

туризму 

Д.е.н., 

професор 

ТОВ «Карпати 

Автоцентр», 

м. Чернівці 

Стажування 

без відриву від 

освітнього 

процесу 

01.10.2019-

31.10.2019 

Дистанційний курс  

«Інвестиційний менеджмент» 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

16. 

Ковалевич Дарія 
Адамівна 
 

Доцент кафедри 
фінансів банківської 

справи та 
підприємництва 

к.е.н. Державна казначейська 
служба України в 

Чернівецькій області 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

1.10.2019-
30.10.2019 

Збірник тестових завдань з 
дисципліни «Казначейська 

система обслуговування 
бюджетів» 

 

17. 

Томнюк Тетяна 
Леонідівна 
 

Доцент кафедри 
фінансів, банківської 

справи та 
підприємництва 

к.е.н. Чернівецька державна 
податкова інспекція 

Чернівецького 
управління ГУ ДФС у 
Чернівецькій області 

Стажування 

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

1.03.2020-
31.03.2020 

Методичні рекомендації до 
самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Податкова система 
України» 

 

18. 

Грицюк Ернест 
Оттович 

Доцент кафедри 
фінансів ,банківської 

справи та 
підприємництва 

к.е.н. ТДВ «Трембіта» Стажування 

(без відриву від 

освітнього 

процесу) 

1.03.2020-
30.03.2020 

Збірник тестових завдань з 
дисципліни «Економічна 
безпека підприємства» 

 

 

 

 


