
НАКАЗ № 41-КП 

 

 

від 04.02.2019 р. 

 

Про підвищення кваліфікації 

 

 

Відповідно до службових записок завідувачів кафедри управління 

персоналом і економіка праці, кафедри комп’ютерної інженерії та системного 

програмування, кафедри телекомунікацій та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій та кафедри комп’ютерних наук та інформаційних технологій, 

відповідно до запрошення Економічного Університету (м. Краків, Польща), 

відповідно до запрошення університету Люблінська Політехніка (м. Люблін, 

Польща). 

 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Базалійську Наталію Петрівну, Волянську-Савчук Лесю Вікторівну 

– доцентів кафедри управління персоналом і економіка праці направити на 

стажування без відриву від виробництва за дистанційною формою навчання до 

Економічного Університету (м. Краків, Польща) терміном з 04.02.2019 р. до 

22.02.2019 р. Фінансові витрати будуть здійснені за рахунок приймаючої 

сторони. 

Підстава: запрошення Економічного Університету (м. Краків, Польща) та 

витяг з протоколу засідання Вченої ради Хмельницького національного 

університету від 31.01.2019 р. № 7. 

2. Багрія Руслана Олександровича – старшого викладача кафедри 

комп’ютерних наук та інформаційних технологій, Нічепорука Андрія 

Олександровича – старшого викладача кафедри комп’ютерної інженерії та 

системного програмування направити на стажування без відриву від 

виробництва за дистанційною формою навчання до університету Люблінська 

Політехніка (м. Люблін, Польща) терміном з 25.02.2019 р. до 08.04.2019 р. 

Фінансові витрати будуть здійснені за рахунок приймаючої сторони. 

Підстава: запрошення університету Люблінська Політехніка (м. Люблін, 

Польща) та витяг з протоколу засідання Вченої ради Хмельницького 

національного університету від 31.01.2019 р. № 7. 

3. Федулу Миколу Васильовича – доцента кафедри телекомунікацій та 

комп’ютерно-інтегрованих технологій, Бобровнікову Кіру Юліївну – старшого 

викладача кафедри комп’ютерної інженерії та системного програмування 

направити на стажування без відриву від виробництва за дистанційною формою 

навчання до університету Люблінська Політехніка (м. Люблін, Польща) 

терміном з 18.03.2019 р. до 13.05.2019 р. Фінансові витрати будуть здійснені за 

рахунок приймаючої сторони. 



Підстава: запрошення університету Люблінська Політехніка (м. Люблін, 

Польща) та витяг з протоколу засідання Вченої ради Хмельницького 

національного університету від 31.01.2019 р. № 7. 

4. Доцентам Базальчук Н.П. та Волянській-Савчук Л.В.: 

– до 07.03.2019 р. прозвітувати про проходження стажування на засіданні 

кафедри; 

– до 15.03.2019 р. подати копію документа, що підтверджує результати 

стажування, до Центру післядипломної освіти (ауд. 3-418). 

5. Старшим викладачам Багрію Р.О. та Нічепоруку А.О.: 

– до 19.04.2019 р. прозвітувати про проходження стажування на засіданні 

кафедри; 

– до 26.04.2019 р. подати копію документа, що підтверджує результати 

стажування, до Центру післядипломної освіти (ауд. 3-418). 

6. Доценту Федулі М.В. та старшому викладачу Бобровніковій К.Ю.: 

– до 24.05.2019 р. прозвітувати про проходження стажування на засіданні 

кафедри; 

– до 31.05.2019 р. подати копію документа, що підтверджує результати 

стажування, до Центру післядипломної освіти (ауд. 3-418). 

7. Контроль за виконанням наказу покласти на декана факультету 

економіки і управління Бондаренка М.І. та декана факультету програмування та 

комп’ютерних і телекомунікаційних систем Савенка О.С. 

8. Завідувачу канцелярії Бондар Л.М. наказ довести до виконавців. 

 

 

Ректор                                                                         М.Є. Скиба 

 

 

Проект наказу вносить: 

Начальник Центру 

післядипломної освіти 
 

 ___________ Т.Ф. Косянчук 

ПОГОДЖЕНО: 

Проректор з науково-педагогічної роботи 

                        ____________ С.А. Матюх 

Головний бухгалтер 

                        ____________ Н.Л. Корнік 

Начальник відділу кадрів 

                       ____________  І.С. Мартинюк 
 

 


