
Витяг з наказу № 2463 від 15.09.2020 
«Про підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників КНТЕУ» 

(перший семестр 2020-2021 навчального року) 

 

На підвищення кваліфікації без відриву  

від освітнього процесу направляються: 

 

1. Левандовський Л.В., до Державної наукової установи «Український 

науково-дослідний інститут спирту та біотехнології продовольчих 

продуктів» , з 15.09. по 15.10.2020 р.  

2. Гусєва Н.Ю.,  до Інституту політичних та етнонаціональних досліджень 

імені І.Ф. Кураса, з 15.09. по 15.10. 2020 р.  

3. Данілова Л.Л., до ТОВ «Євроформат», з 15.09. по 16.10.2020 р. 

4. Ванюшина О.Ф., до Інституту психології імені Г.С. Костюка Національної 

академії педагогічних наук України, з 21.09. по 21.10.2020 р. 

5. Пирожков С.І., до Національної академії статистики обліку та аудиту, на 

обліково-статистичний факультет, кафедру статистики, з 01.10. по           

30.10. 2020 р. 

6. Селіверстова Л.С.,  до Національної академії статистики, обліку та аудиту, 

на фінансово-економічний факультет, кафедру фінансів, банківської 

справи та страхування, з 01.10 по 02.11.2020 р. 

7. Сім’ячко О.І., до ТОВ «ЕпіцентрК», з 01.10. по 30.10. 2020 р. 

8. Роскладка Н.О., до Туристичного оператора ТОВ «Тревел Профешнл 

Груп», з 01.10 по 31.10. 2020 р.  

9. Семенець О.С., до Публічної компанії з обмеженою відповідальністю 

«Arricano Real Estate Plc», з 01.10. по 31.10.2020 р. 

10. Авдан О.Г.,  до ПрАТ "УКСТ "Торонто-Київ", «Holiday Inn Kyiv», з 01.10. 

по 02.11.2020 р. 

11. Захарчук А.С., до Інституту держави та права імені В.М. Корецького 

Національної академії наук України, з 01.10. по 30.10. 2020 р. 

12. Нікітенко В.С., до Інституту держави та права імені В.М. Корецького 

Національної академії наук України, дочірнє підприємство 

«Юрнаукацентр», з 01.10. по 30.10. 2020 р. 

13. Гринюк Н.А., к.е.н., до Національного технічного університету України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», в 

Міжнародний університет фінансів, на кафедру фінансів, з 01.10. по 30.10. 

2020 р. 

14. Радченко С.Г., до Національної академії наук України, Центру 

гуманітарної освіти, з 01.10. по 02.11. 2020 р.  

 

 

 

http://nasoa.edu.ua/fakultety/finansovo-ekonomichnyj/fbss/
http://nasoa.edu.ua/fakultety/finansovo-ekonomichnyj/fbss/


15. Мірочник В.В., до ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», на факультет міжнародної економіки 

і менеджменту, кафедру іноземних мов і міжкультурної комунікації, з 

05.10. по 04.11.2020 р. 

16. Титаренко А.М., до ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», на факультет міжнародної економіки 

і менеджменту, кафедру іноземних мов і міжкультурної комунікації, з 

05.10.по 04.11.2020 р. 

17. Харик О.В., до Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Інституту філології, на кафедру загального мовознавства, 

класичної філології та неоелліністики, з 05.10.по 04.11.2020 р. 

18.  Юзба Л.В., до ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», на факультет міжнародної економіки і 

менеджменту, кафедру іноземних мов і міжкультурної комунікації, з 

05.10. по 05.11. 2020 р. 

19.  Фокіна-Мезенцева К.В., до Міжнародної аудиторської група «BDO AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, з 12.10. по 11.11. 2020 р. 

20. Вербицька Л.Ф., до Навчально-наукового Інституту неперервної освіти 

Національного авіаційного університету, з 20.10. по 20.11. 2020 р.  

21. Чечьотка І.І., до ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», на факультет міжнародної економіки і 

менеджменту, кафедру іноземних мов і міжкультурної комунікації, з 

26.10. по 26.11.2020 р. 

22. Височин І.В., до ТОВ «ЛАССІ», з 02.11. по 02.12. 2020 р.  

23. Жук Т.В.,  до ТОВ «Мото Трейдінг», з 02.11. по 02.12.2020 р.  

24. Хміль О.В., до ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», на факультет міжнародної економіки і 

менеджменту, кафедру іноземних мов і міжкультурної комунікації, з 

02.11.по 01.12.2020 р. 

25. Тупчій О.В., до ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана», на факультет міжнародної економіки і 

менеджменту, кафедру іноземних мов і міжкультурної комунікації, з 

02.11. по 02.12. 2020 р. 

26. Мережко Н.В., до Державного підприємства «Укрметртестстандарт», в 

Центр підтвердження відповідності, стандартизації та випробувань 

продукції легкої промисловості та засобів індивідуального захисту, з 

02.11. по 01.12. 01.12. 2020 р. 

27. Антонюк І.Ю., до ТОВ «Фішка», ресторану «Меланж», з 02.11 по 

02.12.2020 р.  

28. Васильєва О.О., до крафтової сироварні «Добра ферма», з 02.11 по 02.12. 

02.12. 2020 р.  

 

 



29. Бенько М.М., до ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», на факультет обліку та податкового 

менеджменту, кафедру обліку і оподаткування, 16.11. по 15.12. 2020 р.  

30.  Андріїв В.В., до  Київського міського центру по нарахуванню та 

здійсненню соціальних виплат, з 02.11. по 02.12.2020 р. 

31. Семенок С.В., до ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», на факультет міжнародної економіки 

і менеджменту, кафедру іноземних мов і міжкультурної комунікації, з 

16.11. по 16.12.2020 р. 

32. Міщенко А.М., до Національного педагогічного університету імені 

М.П. Драгоманова, в Інститут неперервної освіти, з 23.11 по 24.12. 2020 р. 

33. Кудирко Л.П., до ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана», на факультет міжнародної економіки 

і менеджменту, кафедру європейської економіки і бізнесу, з 02.11. по 

01.12. 2020 р.. 

34. Фурса Є.І., к.ю.н., проф. кафедри міжнародного, цивільного та 

комерційного права, до Асоціації приватних виконавців України, з 01.10. 

по 03.11. 2020 р.  

 

 

 



Перший проректор  

з науково-педагогічної роботи                Н. В. Притульська   

 

 

 

 

 

Нач. навчально- 

методичного відділу                     Т. В. Божко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ткачук О.В. 

11-01 
 


