
                                                          Наказ  № 165-КП 
 
 
 
 Від  28.08.2013 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 Національного університету водного господарства та 
природокористування, терміном з 02.09.2013 р. до 28.02.2014 р. - доцентів 
кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Мисліборського 
Володимира Віталійовича, Нестера Анатолія Антоновича, Нікітіна Олександра 
Олексійовича, Нестера Миколу Антоновича, Романішину Ольгу Валеріївну, 
Паршенка Костянтина Анатолійовича; 

− до “Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України” управління виконавчої 
дирекції фонду в Хмельницькій області, терміном з 02.09.2013 р. до 
28.02.2014р. - доцента кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності 
Нестера Миколу Антоновича; 

− до Тернопільського національного технічного університету ім. І. 
Пулюя, терміном з 02.09.2014 р. до 28.02.2014 р. - доцента кафедри охорони 
праці та безпеки життєдіяльності Нестера Миколу Антоновича; 

− до Навчально-методичного центру цивільного захисту і безпеки 
життєдіяльності Хмельницької області, терміном з 02.09.2013 р. до 28.02.2014 р. 
- доцента кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Ковтуна Ігоря 
Івановича; 

− до Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, терміном з 
02.09.2013 р. до 28.02.2014 р. - професора кафедри охорони праці та безпеки 
життєдіяльності Калду Галину Станіславівну, доцента кафедри охорони праці 
та безпеки життєдіяльності Романішину Ольгу Валеріївну; 

− до Територіального управління Держгірпромнагляду у 



Хмельницькій області, терміном з 02.09.2013 р. до 28.02.2014 р. - доцентів 
кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Паршенка Костянтина 
Анатолійовича, Романішину Ольгу Валеріївну; 

− до Державного підприємства «Подільський експертно-технічний 
центр Держгірпромнагляду України», терміном з 02.09.2013 р. до 28.02.2014 р. - 
доцентів кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Паршенка 
Костянтина Анатолійовича, Кирилкова Володимира Андрійовича, Ковтуна Ігоря 
Івановича; 

− до Державного підприємства «Хмельницький науково-виробничий 
центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП 
«Хмельницькстандартметрологія»), терміном з 02.09.2013 р. до 28.02.2014 р. - 
доцента кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Білика Артема 
Петровича; 

− до Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та 
газифікації «Хмельницькгаз», терміном з 02.09.2013 р. до 28.02.2014 р. - 
доцента кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності Кирилкова 
Володимира Андрійовича; 

− до Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
відділ андрагогіки, терміном з 02.09.2013 р. до 28.02.2014 р. - доцентів кафедри 
теорії та методики трудового і професійного навчання Каньковського Ігоря 
Євгеновича, Красильникову Ганну Володимирівну; 

− до Науково-методичного центру професійно-технічної освіти та 
підвищення кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій 
області, терміном з 02.09.2013 р. до 28.02.2014 р. – викладача асистента 
кафедри теорії та методики трудового і професійного навчання Білик Вікторію 
Володимирівну; 

− до ПП “СофтБістро”, терміном з 02.09.2013 р. до 28.02.2014 р. - 
доцентів кафедри інформаційних технологій проектування Пасічника 
Олександра Анатолійовича, Свірневського Миколу Сергійовича, Петровського 
Сергія Степановича, Ковальчука Сергія Станіславовича, Міхалевського Віталія 
Цезарійовича, Манзюка Едуарда Андрійовича, ст. викладачів Скрипник Тетяну 
Казимирівну, Лищука Олега Анатолійовича, Багрія Руслана Олександровича, 
Мазурця Олександра Вікторовича; 

− до державного підприємства “Новатор”, терміном з 02.09.2013 р. до 
01.10.2013 р. - доцента кафедри інженерної механіки та комп'ютерної графіки 
Дорофеєва Олександра Анатолійовича; 

− до ФОП “Войтков Тарас Миколайович” (м. Хмельницький), 
терміном з 02.09.2013 р. до 01.10.2013 р. - доцентів кафедри технології 
конструювання швейних виробів Трояна Олександра Михайловича, Кулешову 
Світлану Геннадіївну, Сиротенко Оксану Петрівну; 

− до Хмельницького університету управління та права, терміном з 
10.09.2013 р. до 10.10.2013 р. - ст. викладачів кафедри економіки підприємства і 
підприємництва Грушевицьку Аллу Болеславівну, Мацеху Діану Сергіївну. 
 
 



2. Професору Калді Г. С., доцентам Нестеру М. А., Мисліборському В. В., 
Романішиній О. В., Паршенку К. А., Нестеру А. А., Нікітіну О. О., Ковтуну І. І., 
Пасічнику О. А., Свірневському М. С., Петровському С. С., Ковальчуку С. С., 
Міхалевському В. Ц., Манзюку Е. А., Каньковському І.Є., Красильниковій Г.В., 
старшим викладачам Скрипник Т. К., Лищуку О. А., Багрію Р. О., Мазурцю О. 
В., викладачу асистенту Білик В.В.: 

- до 17.03.2014 р. прозвітувати про проходження стажування на засіданні 
кафедри; 

- до 24.03.2014 р. подати копію документа, який підтверджує результати 
стажування, до навчально-методичного відділу (ауд. 3-218). 

3. Доцентам Дорофеєву О. А., Трояну О. М., Кулешовій С. Г., Сиротенко 
О. П., ст. викладачам Грушевицькій А. Б., Мацесі Д. С.: 

- до 21.10.2013 р. прозвітувати про проходження стажування на засіданні 
кафедри; 

- до 28.10.2013 р. подати копію документа, який підтверджує результати 
стажування, до навчально-методичного відділу (ауд. 3-218). 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на декана факультету 
інженерної механіки Олександренка В.П., декана факультету програмування та 
комп'ютерних і телекомунікаційних систем Косенкова В.Д., декана факультету 
технології і дизайну Домбровського А.Б., декана факультету економіки і 
управління Бондаренка М.І., декана гуманітарно-педагогічного факультету 
Станіславову Л.Л. 

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

 
Ректор                                       М.Є. Скиба 

 
 

Проект наказу вносить: 
 
Завідувач навчально- 
методичного відділу 
 
________ Г.В. Красильникова 

Погоджено: 
 
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 

 


