
Витяг з наказу № 4388 від 20.12.2019 р. 
«Про підвищення кваліфікації та стажування  
науково-педагогічних працівників КНТЕУ» 

(другий семестр 2019-20 навчального року) 
 

На підвищення кваліфікації та стажування без відриву  
від освітнього процесу направляються: 

1. Пірковіч К.А., доц. кафедри товарознавства та митної справи,                         
до Національного музею історії України, з 03.02. по 02.03. 2020 р. 

2. Кармазінова В.Д., ст.викл. кафедри маркетингу, до Спілки рекламістів 
України,  з 03.02. по 02.03. 2020 р. 

3. Юдіна Т.І., проф. кафедри технології і організації ресторанного 
господарства, до кафе-сироварні «Мацоні», з 03.02. по 02.03. 2020 р.   

4. Ткачук Т.М., ст.викл. кафедри готельно-ресторанного бізнесу,                        
до ТОВ «Міжнародний діловий центр», готелю «Hilton», з 03.02.                     
по 02.03.2020 р.  

5. Багацька К.В., к.е.н., доц. кафедри економіки та фінансів підприємства, 
до Центру політичних студій та аналітики «Ейдос», з 03.02. по 
03.03.2020 р. 

6. Білоус Н.П., 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, 03.02. по 03.03. 2020 р. 

7. Коваленко Л.В., ст.викл. кафедри іноземної філології та перекладу,                
до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана», на факультет міжнародної економіки і менеджменту, 
кафедру німецької мови, з 03.02. по 03.03. 2020 р. 

8. Строкань Н.О., ст.викл. кафедри іноземної філології та перекладу,                  
до ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана», на факультет міжнародної економіки і менеджменту, 
кафедру німецької мови, з 03.02. по 03.03. 2020 р. 

9. Староста Г.А., ст. 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 24.02. по 24.03.2020 р. 

10. Белянко Л.Л., асист. кафедри банківської справи, до АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», з 02.03. по 31.03. 2020 р. 

11. Гвоздь В.С., ст.викл. кафедри банківської справи, до АТ «Райффайзен 
Банк Аваль», з 02.03. по 31.03. 2020 р. 

12.  Калита О.В., ст.викл. кафедри банківської справи, АТ «Ощадбанк»,                  
з 02.03. по 31.03. 2020 р. 

 



 
13. Мельник Т.М., зав. кафедри зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства, до ДВНЗ «Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», на факультет міжнародної 
економіки і менеджменту, кафедру міжнародного менеджменту, з 02.03. 
по 01.04. 2020 р. 

14.  Демченко В.О., асист. кафедри товарознавства та митної справи, до 
Державної фіскальної служби України, Департаменту податкових та 
митних експертиз, з 02.03. по 30.03. 2020 р. 

15. Шашенко С.Ю., доц. кафедри сучасних європейських мов, до ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана», на факультет міжнародної економіки і менеджменту, кафедру 
бізнес-лігвістики, з 02.03. по 02.04. 2020 р.  

16. Яценко С.С., 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 02.03. по 02.04.2020 р. 

17. Крамар Т.В., ст.викл. кафедри філософських та соціальних наук, до 
Центру гуманітарної освіти Національної академії наук України, кафедру 
філософії, з 01.04. по 30.04. 2020 р. 

18. Антонюк О.А., ст. викл. кафедри статистики та економетрії, до 
Національної академії статистики, обліку та аудиту, на економіко-
статистичний факультет, кафедру статистики, з 04. 05. до 04.06. 2020 р.  

19. Іванченко Н.О., доц. кафедри статистики та економетрії, до Національної 
академії статистики, обліку та аудиту, на економіко-статистичний 
факультет, кафедру статистики, з 04. 05. до 04.06. 2020 р.  

20. Белінська С.О., зав.каф. товарознавства, управління безпечністю та 
якістю, до Науково-дослідного інституту «Держводекологія», з 02.03. по 
31.03. 2020 р. 

21. Торопков В.М., доц. кафедри торговельного підприємництва та 
логістики, до ТОВ «Золотий Соверен», з 02.03. по 31.03. 2020 р.  

22. Журкова О.Л., 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 02.03. по 02.04. 2020 р. 

23. Ровицька А.Р., 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 02.03. по 02.04.2020 р. 

 
 
 



24. Головачова А.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 02.03. по 
02.04.2020 р. 

25. Шафір О.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 02.03. по 02.04.2020 р. 

26. Панасик Н.В., 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 30.03. по 30.04.2020 р.  

27. Савчук Т.Л., 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 30.03. по 30.04.2020 р.  

28. Караваєв Т.А., д.т.н., проф. кафедри товарознавства та митної справи, до 
Державної фіскальної служби України, Департаменту податкових та 
митних експертиз, з 01.04. по 30.04.2020 р. 

29. Рудавська Г.Б., д.с./г. н., проф. кафедри  товарознавства, управління 
безпечністю та якістю, до ГО «Українське товариство товарознавців і 
технологів», з 01.04. по 30.04.2020 р.  

30. Брюханова Г.В., к.е.н., доц. кафедри журналістики та реклами, до ТОВ 
«Новий друк», з 01.04. по 30.04.2020 р.  

31. Ніколаєва Л.В., к.ю.н., проф. кафедри адміністративного, фінансового та 
інформаційного права, до Інституту держави і права ім. В.М. Корецького 
Національної академії наук України, з 01.04. по 30.04. 2020 р.  

32. Тарасенко І.І., к.т.н., доц. кафедри інженерно-технічних дисциплін, до 
ТОВ «Міжнародний діловий центр», готель «Hilton», з 01.04. по 
30.04.2020 р.  

33.  Алданькова Г.В., к.е.н., доц. кафедри журналістики та реклами, до ТОВ 
«Новий друк», з 01.04. по 30.04. 2020 р.  

34. Данілова Л.Л., к.е.н., доц. кафедри маркетингу, до ТОВ «Євроформат», з 
01.04. по 04.05.2020 р. 

35. Костюкович О.П., ст. викл. кафедри фізичної культури, до Броварського 
вищого училища фізичної культури, з 01.04. по 04.05.2020 р.  

36. Міска В.Г., к.е.н., доц. кафедри готельно-ресторанного бізнесу, до ПрАТ 
«Укрпрофоздоровниця», з 13.04. по 13.05. 2020 р. 

37. Жуковська В.М., д.е.н., проф. кафедри менеджменту, до ТОВ «АРГО-
торгівельна мережа», з 04.05. по 05.06. 2020 р. 



38. Уманців Г.В., к.е.н., доц. кафедри обліку та оподаткування, до ТОВ 
«Ресттревел», з 04.05. по 05.06. 2020 р.  

39. Григоренко О.С., к.е.н., асист. кафедри обліку та оподаткування, до ТОВ 
«Конструкторське бюро нових ідей», з 04.05. по 05.06. 2020 р. 

40. Сидоренко О.В., д.т.н., проф. кафедри товарознавства, управління 
безпечністю та якістю, до ГС «Федерація роботодавців та підприємців 
рибогосподарської галузі України», з 01.06. по 30.06. 2020 р.  

 
 
 
 

 


