
Наказ  № 74-КП 

 

                                                                                                                    28.03.2013 року 

 

Про підвищення кваліфікації 

 

Відповідно до плану підвищення кваліфікації професорсько-викладацького 

складу університету у 2013 р. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Направити на стажування без відриву від виробництва: 

 до Кам'янець-Подільського національного університету ім. Івана Огієнка, 

терміном з 01.04.2013 р. до 30.04.2013 р. - викладача кафедри іноземних мов 

Співачук Валентину Олександрівну; 

 до ТОВ “Науково-технічна фірма “Інфосервіс” (м. Хмельницький), 

терміном з 01.04.2013 р. до 30.06.2013 р. - доцента кафедри інформаційних 

технологій проектування Пасічника Олександра Анатолійовича, старшого викладача 

кафедри інформаційних технологій проектування Скрипник Тетяну Казимирівну; 

 на ПП “Рекун-Продукт” (м. Хмельницький), терміном з 01.04.2013 р. до 

30.04.2013 р. - доцента кафедри економіки підприємства і підприємництва Полозову 

Валентину Михайлівну; 

 на ПП “Алєксєєв Ю.М.” (м. Хмельницький), терміном з 01.04.2013 р. до 

30.04.2013 р. - доцента кафедри технології і конструювання швейних виробів 

Привалу Валерія Олександровича; 

 до Національного лісотехнічного університету України (м. Львів), 

терміном з 01.04.2013 р. до 30.06.2013 р. - старшого викладача кафедри інженерної 

механіки та комп'ютерної графіки Машовець Наталію Сергіївну; 

 до ПП “Сіріус” (м. Хмельницький), терміном з 01.04.2013 р. до 

30.04.2013 р. - в.о. завідувача кафедри  технології і конструювання швейних виробів, 

доцента Кущевського Миколу Олександровича, доцента кафедри технології і 

конструювання швейних виробів Савчук Ніну Григорівну. 

2. Доц. Пасічнику О.А., Полозовій В.М., Привалі В.О., Кущевському М.О., 

Савчук Н.Г., ст. викл. Скрипник Т.К., Машовець Н.С., викл. Співачук В.О.: 

- до 10.09.2013 р. прозвітувати про проходження стажування на засіданні 

кафедри; 

- до 17.09.2013 р. подати копію документа, який підтверджує результати 

стажування, до навчально-методичного відділу (ауд. 3-218). 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на декана факультету 

дистанційного навчання, післядипломної освіти та довузівської підготовки Мазура 

М.П., декана факультету програмування та комп'ютерних і телекомунікаційних 

систем Косенкова В.Д., декана факультету економіки і управління Бондаренка М.І., 

декана факультету технологій і дизайну Домбровського А.Б., декана факультету 

інженерної механіки Олександренка В.П. 

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



 

 

 

 

Ректор                                       М.Є. Скиба 

 

 

 

 

Проект наказу вносить: 

 

Завідувач навчально- 

методичного відділу 

 

________ Г.В. Красильникова 

Погоджено: 

 

Перший проректор  

                      _____________ С.Г. Костогриз 

 

Проректор з організації діяльності, контролю  

та перспективного розвитку університету 

                      _____________ О.М. Шинкарук 

 

Головний бухгалтер 

                      _____________ Н.Л. Корнік 

 

Начальник відділу кадрового 

та юридичного забезпечення 

                      _____________ І.С. Мартинюк 
 


