
Витяг з наказу № 2433 від 29.08.2019 р. 
«Про підвищення кваліфікації та стажування  
науково-педагогічних працівників КНТЕУ» 
(перший семестр 2019-20 навчального року) 

 
На підвищення кваліфікації та стажування без відриву  

від освітнього процесу направляються: 
1. Ромашко О.М.,  доц. кафедри обліку та оподаткування, до ДП «МЕДБУД» 

ХК «Київміськбуд», з 02.09. по 02.10. 2019 р. 
2. Бризгалов І.В., доц. кафедри загальноправових дисциплін, до Дарницького 

районного суду міста Києва, з 30.09. по 30.10. 2019 р. 
3. Мельниченко Р.В., асист. кафедри загальноправових дисциплін,  до 

Дарницького районного суду міста Києва, з 30.09. по 30.10. 2019 р. 
4. Шевченко С.О., доц. кафедри фінансів, до Офісу великих платників податків 

Державної фіскальної служби України, з 01.10. по 01.11. 2019 р.   
5. Микитюк І.С., доц. фінансів, до Державної казначейської служби, з 01.10. по 

01.11. 2019 р.  
6. Тригуб І.П., ст.викл. кафедри іноземної філології та перекладу, до               

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана», на факультет міжнародної економіки і менеджменту, кафедру 
іноземних мов і міжкультурної комунікації, з 01.10. по 01.11. 2019 р. 

7.  Власенко Л.В., викл. кафедри іноземної філології та перекладу, до               
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана», на факультет міжнародної економіки і менеджменту, кафедру 
іноземних мов і міжкультурної комунікації, з 01.10. по 01.11. 2019 р. 

8.  Колот Л.А., ст.викл. кафедри іноземної філології та перекладу,                       
до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана», на факультет міжнародної економіки і менеджменту, кафедру 
іноземних мов  і міжкультурної комунікації, з 01.10. по 01.11. 2019 р. 

9.  Олексюк Л.В.,  ст.викл. кафедри публічного управління та адміністрування, 
до Рахункової палати України, з 01.10. по 31.10.2019 р. 

10.  Сидоренко О.В.,  проф. кафедри товарознавства, управління безпечністю та 
якістю, до ГС «Федерація роботодавців та підприємств рибогосподарської 
галузі України», з 01.10 по 31.10. 2019 р. 

11.  Фреюк О.В., асист. кафедри торговельного підприємництва та логістики, до 
ТОВ «Група компаній Фокстрот», з 01.10. по 31.10. 2019 р. 

12.  Кармазінова В.Д., асист. кафедри маркетингу, до Спілки   рекламістів 
України, з 01.10. по 30.10. 2019 р. 

13.  Дубовик Т.В., проф. кафедри журналістики та реклами, до                         
ТОВ «Сторінки України», з 01.10 по 31.10. 2019 р. 

14.  Бучацька І.О., доц. кафедри журналістики та реклами, до    ТОВ «Сторінки 
України», з 01.10 по  31.10. 2019 р. 



15.  Салімон О.М., доц. кафедри готельно-ресторанного бізнесу, до ПрАТ 
«Українсько-канадське спільне товариство Торонто-Київ», Holiday Inn 
Kyiv», з 01.10. по 01.11.2019 р. 

16.  Бражник В.М., ст.викл. кафедри фізичної культури, до Федерації гирьового 
спорту України, з 01.10 по 31.10. 2019 р. 

17.  Мазурець Р.Р., доц. кафедри туризму та рекреації, до  ТОВ «Слупський  
івент менеджмент», з 01.10. по 01.11. 2019 р. 

18.  Крамар Т.В., доц. кафедри соціальних та філософських наук, до Центру 
гуманітарної освіти Національної академії наук України, кафедру філософії, 
з 01.10. по 01.11. 2019 р. 

19.  Мельник Т.М., зав. кафедри міжнародних економічних відносин, до ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 
на факультет міжнародної економіки і менеджменту, кафедру міжнародного 
менеджменту, з 01.10 по 01.11. 2019 р.   

20.  Бохан А.В., доц. кафедри міжнародних економічних відносин, до 
Дипломатичної академії  України імені Г.Удовенка при Міністерстві 
закордонних справ України, з 01.10. по 01.11. 2019 р.    

21.  Ніколаєва Л.В., проф. кафедри адміністративного, фінансового та 
інформаційного права, до Інституту держави і права імені В.М. Корецького з 
01.10. по 31.10. 2019 р. 

22.  Кулаженко О.П., викл. кафедри сучасних європейських мов, до                   
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана», на факультет міжнародної економіки і менеджменту, кафедру 
іноземних мов і міжкультурної комунікації, з 01.10. по 01.11. 2019 р 

23.  Роздобудько В.В., доц. кафедри фінансового аналізу та аудиту, до ТОВ 
«Аудиторська фірма «Стандарт», з 01.10. по 31.10. 2019 р. 

24.  Григоренко О.М., доц. кафедри інженерно-технічних дисциплін, до 
крафтового м’ясопереробного міні-виробництва ТОВ «Бережанські 
ковбаси», з 01.10 по 31.10. 2019 р. 

25.  Костюченко В.М., проф. кафедри обліку та оподаткування, до ПрАТ 
«Малинська паперова фабрика Вайдманн», з 01.10. по 31.10.2019 р. 

26.  Скуловатова О.В., доц. кафедри психології, до Інституту психології 
Національної академії педагогічних наук України імені           Г.С. Костюка, 
лабораторії когнітивної психології, з 04.10. по 08.11.2019 р. 

27.  Блакита Г.В., зав. кафедри економіки та фінансів підприємства, до ТОВ 
«ЕСКА КАПІТАЛ», з 07.10. по 07.11. 2019 р. 

28.  Присяжнюк А.Ю., доц. кафедри менеджменту, до КНП «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 2» Подільського району   м. Києва з 07.10. по 
18.10.2019 р.; до ТОВ «MOYO», з 11.11.2019 р. по 22. 11. 2019 р. 

29. Лазаренко В.В., кафедри економічної кібернетики та системного аналізу, до 
Центру сертифікованого навчання ТОВ «ПРОКОМ», з 14.10. по          
15.11.2019 р.   



30. Вертелєва О.В., доц. кафедри економічної теорії та конкурентної політики, 
до Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна», з 21.10. по                
21.11. 2019 р. 

31. Ожелевська Т.С., к.е.н., доц. кафедри економічної теорії та конкурентної 
політики, до Інституту стратегічних досліджень «Нова Україна», з 21.10. по 
21.11. 2019 р. 

32.  Білявська Ю.В., к.е.н., доц. кафедру менеджменту, до ТОВ «М-Сервіс»,         
з 21.10. по 22. 11. 2019 р.  

33.  Котова М.В., ст. викл. кафедри торговельного підприємництва та логістики, 
до представництва «Т.С.Л.-ТРЕЙДІНГ АНД ШИПІНГ ЛОГІСТІКС ГМХБ», 
з 01.11 по 30.11.2019 р. 

34.  Головіна С.С., викл. кафедри фізичної культури, до Асоціації футзалу 
України, з 01.11. по 30.11.2019 р.  

35.  Міска В.Г., доц. кафедри готельно-ресторанного бізнесу, до                          
ПрАТ «Упрпрофоздоровниця», з 01.11. по 01.12. 2019 р. 

36.  Зелениця І.М., ст.викл. кафедри міжнародного приватного, комерційного та 
цивільного права, до приватного нотаріуса Київського міського 
нотаріального округу Регурецької О.В., з 01.11. по 02.12. 2019 р. 

37. Піддубний В.А., проф. кафедри технології і організації ресторанного 
господарства, до Інституту громадського здоров’я Національної академії 
медичних наук України імені О.М.Марзеєва, лабораторії профілактики 
аліментарно залежних захворювань, з 01.11 по 30.11. 2019 р.     

38.  Волобуєв М.І., доц. кафедру менеджменту, до Національного військово-
медичного клінічного центру «Головний військово-клінічний госпіталь», з 
04. 11. по 04. 12. 2019 р.  

39.  Гомон Н.В., доц. кафедри іноземної філології та перекладу, до ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 
на факультет міжнародної економіки і менеджменту, кафедру іноземних мов 
і міжкультурної комунікації, з 04.11. по 04.12. 2019 р. 

40.  Зайцева І.В., доц. кафедри іноземної філології та перекладу, до ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 
на факультет міжнародної економіки і менеджменту, кафедру іноземних мов 
і міжкультурної комунікації, з 04.11. по 04.12.2019 р. 

41.  Михайленко М.А., викл. кафедри іноземної філології та перекладу, до 
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана», на факультет міжнародної економіки і менеджменту, кафедру 
іноземних мов і міжкультурної комунікації, з 04.11. по 04.12.2019 р. 

42.  Бондаренко В.Ф., доц. кафедри сучасних європейських мов, до ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 
на факультет міжнародної економіки і менеджменту, кафедру іноземних мов 
і міжкультурної комунікації, з 04.11. по 04.12. 2019 р. 

43.  Михайловський В.І., асист. кафедри міжнародного публічного права, до 
ТОВ «Енергоекспорт», з 15.11. по 15.12. 2019 р. 


