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ПЛАН  

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників   

Чернівецького торговельно-економічного інституту КНТЕУ 

на 2020-2021 навчальний рік 
№  
з/п 

Прізвище, 
ім’я,  

по батькові 

(повністю) 

Посада, кафедра/ 
циклова комісія 

Науко-
вий  

ступінь, 

вчене  
звання 

Місце підвищення 
кваліфікації: повна  

назва ВНЗ (кафедри) / 

установи / організації /  
підприємства (вiддiлу) 

Підвищення 
кваліфікації  

(з відривом/ без 

відриву від 
освітнього 

процесу) 

Дати  
початку та 

закінчення  

підвищення 
кваліфікації 

та 

стажування 

Результат підвищення 
кваліфікації (навчально-

методичні матеріали: 

дисципліна, 
вид видання, освітній 

ступінь, спецiальнiсть, 

спеціалізація) 

При
міт 

ка 

1 2 3 4 5  6 7 8 

1.  Ступак Марина 

Геннадіївна 

Старший викладач 

кафедри 

маркетингу, 

цифрової 

економіки та 

підприємництва 

- Чернівецький 
національний університет 

ім. Ю. Федьковича, 
кафедра іноземних мов 

для гуманітарних 
факультетів. 

Без відриву від 
освітнього 

процесу 
 

02.11.2020 

02.12.2020 

 

Збірник тестів закритої 
форми з граматики 

англійської мови для 
студентів  спеціальності 

071 «Облік і 
оподаткування» 

 

2.  Селезньова 

Ольга 

Миколаївна 

 

Доцент кафедри 

обліку та 

оподаткування 

д.ю.н., 
доцент 

Юридичний відділ 
АТ «ДАК 

«Укрвидавполіграфія». 
(м. Київ). 

Без відриву від 
освітнього 

процесу 

04.01.2020 

03.02.2020 

 

Збірник тестових завдань з 
господарського права для 

студентів всіх форм 
навчання 

 

 
 

 

3.  Гнатишена  

Ірина 

Михайлівна 

Доцент кафедри 

кафедри фінансів 

та банківської 

справи 

к.філол.н., 
доцент 

Чернівецький 

національний університет 

ім. Ю. Федьковича, 

кафедра іноземних мов 

для гуманітарних 

факультетів. 

Без відриву від 
освітнього 

процесу 
 

01.03.2021 

31.03.2021 

 

 

Збірник тестових завдань 
для самостійної роботи 

студентів 1-2 курсів спец. 
181 «Харчові технології» 

 

4.  Харюк 

Інна Романівна 

Старший викладач 

кафедри 

маркетингу, 

цифрової 

економіки та 

- Чернівецький 

національний університет 

ім. Ю. Федьковича, 

кафедра іноземних мов для 

гуманітарних факультетів. 

Без відриву від 
освітнього 

процесу 
 

01.03.2021 

31.03.2021 

 

Збірник фахових текстів 
для самостійної роботи 
студентів спеціальності 

«Менеджмент готельного, 
курортного і туристичного  

 



підприємництва сервісу» 

5.  Чаплінський 

Юрій 

Богданович 

Доцент кафедри 

маркетингу, 

цифрової 

економіки та 

підприємництва 

к.е.н., 

доцент 

ТОВ «Ант-ЛТД» Без відриву від 

освітнього 

процесу 

01.02.2021 -

01.03.2021 

Збірник тестових завдань з 

дисципліни «Маркетингова 

цінова політика» для 

студентів скороченої 

заочної форми 

 

6.  Лошенюк 

Ірина 

Романівна 

Доцент кафедри 

маркетингу, 

цифрової 

економіки та 

підприємництва, 

заступник 

директора 

к.т.н., 

доцент 

ПрАТ «Імпульс» Без відриву від 

освітнього 

процесу 

01.03.2021 -

31.03.2021 

Навчальний посібник 

«Торговельний маркетинг» 

 

7.  Бозуленко 

Олена 

Ярославівна 

Доцент кафедри 

маркетингу, 

цифрової 

економіки та 

підприємництва 

к.е.н., 

доцент 

ТОВ «Гастроном 148» Без відриву від 

освітнього 

процесу 

01.10.2020 - 

31.10.2020 

Методичні рекомендації до 

самостійної роботи 

студентів з дисципліни 

«Товарознавство» 

освітнього ступеня 

«бакалавр» 

 

8.  Вдовічена 

Ольга 

Геннадіївна 

Завідувач, доцент 

кафедри 

маркетингу, 

цифрової 

економіки та 

підприємництва 

к.е.н., 

доцент 

ТОВ «Карпати 

Автоцентр» 

Без відриву від 

освітнього 

процесу 

01.10.2020 - 

31.10.2020 

Розділ монографії 

 

9.  Урсакій  

Юлія 

Анатоліївна 

Доцент кафедри 

менеджменту, 

міжнародної 

економіки та 

туризму 

к.е.н., 

доцент 

Чернівецьке обласне 

відділення українського 

фонду 

правоохоронних органів 

«Правозахист»  

Без відриву від 

освітнього 

процесу 

01.04.2021-

30.04.2021 

Стаття у фаховому виданні  

 
 

10.  
Каспрук 
Антоніна 
Юріївна 
 

Старший 
викладач кафедри 
фінансів та 
банківської 
справи 

- 
Чернівецька обласна 
дирекція ПрАТ СК 

"Універсальна" 

Без відриву від 
освітнього 

процесу 

01.03.2021-
31.03.2021 

Методичні рекомендації 

для проведення 

семінарських і практичних 

занять з дисципліни 

"Страхування" 

 

 


