
Якісний склад науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за освітньо-професійною  

програмою «Маркетинг» за спеціальністю 075 «Маркетинг»  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

Найменування 

дисципліни  

(кількість  

лекційних  

годин) 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

Найменування 

посади 

(для сумісників - 

місце основної 

роботи, на-

йменування 

посади) 

Найменування закладу, 

який закінчив викладач, 

рік закінчення, спеціа-

льність, кваліфікація 

згідно з документом про 

вищу освіту 

Науковий ступінь, 

шифр і найменуван-

ня наукової спеціа-

льності, тема дисер-

тації, вчене звання, 

за якою кафедрою 

(спеціальністю) при-

своєно 

Відомості про підвищення квалі-

фікації викладача (найменування 

навчального закладу, вид докуме-

нта, тема, дата видачі) 

Примітки* 

1. Цикл загальної підготовки 

1.1. Блок обов’язкових дисциплін 

Основи філософ-

ських знань 

(18 год.) 

Соціологія 

(20 год.) 

Культурологія 

(22 год.) 

Жосткий  

Андрій  

Миколайович 

Викладач, го-

лова циклової 

комісії з соціа-

льної роботи 

Чернігівський держав-

ний педагогічний ін-

ститут, 1994 р., 

спеціальність - історія і 

право; кваліфікація - 

вчитель історії і права 

Вища категорія Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі, свідоцтво   

12СПВ 068702 від 24.10.2014. 

Новітні інноваційні технології 

при викладанні дисциплін «Соці-

ологія», «Філософія», «Культу-

рологія» 

П.10, 

П.13, 

П.14, 

П.16 

Іноземна мова 

 (за професійним 

спрямуванням) 

Кудряшова  

Лариса  

Анатоліївна 

Викладач, го-

лова циклової 

комісії гумані-

тарних дисци-

плін 

Ніжинський державний 

педагогічний інститут, 

1989 р., спеціальність - 

англійська, німецька 

мови; кваліфікація - 

вчитель англійської, 

німецької мов 

Вища категорія Центральний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти при 

ДВНЗ «Університет менеджмен-

ту освіти» НАПН України, сві-

доцтво СП 35830447/0297-18 від 

16.02.2018 р.  

«Іноземна мова» 

П.10, 

П.13, 

П.14, 

П.16, 

П.17 

Правознавство 

(16 год.) 

Сокол 
Юлія Федорівна 

Викладач, го-

лова циклової 

комісії право-

вих дисциплін 

Чернігівський держав-

ний педагогічний ін-

ститут, 1994 р., спеціа-

льність - історія і пра-

во; кваліфікація - вчи-

тель історії і права 

Вища категорія, 

педагогічне звання 

викладач-методист 

Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі,  свідоцтво 12СПВ 

068715 від 24.10.2014. 

Новітні інноваційні технології 

при викладанні дисциплін «Ос-

нови правознавства», «Трудове 

право» 

П.7,  

П.10, 

П.13, 

П.14, 

П.16 

Історія України 

(18 год) 

Молчаненко 

Ольга  

Викладач цик-

лової комісії з 

Чернігівський держав-

ний педагогічний ін-

Вища категорія Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі,   свідоцтво 

П.10, 

П.13, 



Вікторівна соціальної ро-

боти 

ститут, 1980 р., 

спеціальність - історія; 

кваліфікація - учитель 

історії та суспільствоз-

навства 

12СПВ 068729 від 24.10.2014.  

Новітні інноваційні технології 

при викладанні дисциплін «Істо-

рія України», «Людина і світ» 

П.14, 

П.16 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

 (2 год.) 

Рондар 

Ірина Анатоліїна 

 

Викладач цик-

лової комісії 

гуманітарних 

дисциплін 

Ніжинський державний 

педагогічний інститут 

ім. Гоголя , 1994 р., 

спеціальність –

українська мова та лі-

тература; кваліфікація – 

вчитель української 

мови і літератури 

Вища категорія Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі,   свідоцтво 

12СПВ 068719 від 24.10.2014. 

Новітні інноваційні технології 

при викладанні дисциплін «Укра-

їнська мова за професійним 

спрямуванням», «Українська мо-

ва», «Українська література» 

П.10, 

П.13, 

П.14, 

П.16 

Фізичне виховання 

(10 год) 

Лагункова 

Наталія  

Михайлівна 

Викладач, зага-

льноосвітніх 

дисциплін, ке-

рівник фізич-

ного виховання 

Чернігівський держав-

ний педагогічний ін-

ститут, 1980 р.. 

спеціальність - фізичне 

виховання; кваліфікація 

- учитель фізичного 

виховання 

Вища категорія, 

майстер спорту з 

легкої атлетики 

Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі,  свідоцтво  

12СПВ 068772 від 24.10.2014 р. 

Новітні інноваційні технології 

при викладанні дисциплін «Фі-

зична культура», «Фізичне вихо-

вання» 

П.10, П.13, 

П.14, П.16, 

П.17 

Вища математика 

(26 год.) 

Статистика 

(18 год.) 

Політична 

економія 

(28 год.) 

Шумська 

Ірина  

Володимирівна 

Викладач цик-

лової комісії 

економічних 

дисциплін 

Чернігівський держав-

ний педагогічний уні-

верситет, 2002 р., 

спеціальність - педаго-

гіка і методика серед-

ньої освіти. Математи-

ка та основи економіки; 

кваліфікація - вчитель 

математики та основ 

економіки 

Вища категорія Центральний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти при 

ДВНЗ «Університет менеджмен-

ту освіти» НАПН України, сві-

доцтво СП 35830447/0325-18 від 

16.02.2018 р.  «Математика», 

«Політична економія» 

I. П.10, 

П.13, 

П.14, П.16 

Інформатика і 

комп’ютерна тех-

ніка 

(26 год.) 

Білоока 

Тетяна Петрівна 

Викладач, го-

лова циклової 

комісії еконо-

мічних дисци-

плін 

Чернігівський держав-

ний педагогічний ін-

ститут ,1994 р., 

спеціальність - матема-

тика, інформатика та 

обчислювальна техніка; 

Вища категорія, 

педагогічне звання 

викладач-методист 

Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі свідоцтво 12СПВ 

068710 від 24.10.2014. 

Новітні інноваційні технології 

при викладанні дисциплін «Ін-

формаційні системи», «Інформа-

П.7, П.10, 

П.13, 

П.14, 

П.16 



кваліфікація - вчитель 

математики, інформа-

тики та обчислювальної 

техніки 

Центральний інститут 

післядипломної педаго-

гічної освіти, 2007 р., 

спеціальність - управ-

ління навчальним за-

кладом; кваліфікація - 

керівник навчального 

закладу 

Чернігівський держав-

ний інститут економіки 

і управління, 2010 р., 

спеціальність -  фінан-

си; кваліфікація: спеці-

аліст з фінансів. 

тика і комп’ютерна техніка» 

 

Економіка 

підприємства 

(30 год.) 

Фінанси 

підприємств 

(14 год) 

Музичко  

Ірина Анатоліївна 

Викладач цик-

лової комісії 

економічних 

дисциплін 

Міжнародний науково-

технічний університет, 

2006 р., спеціальність – 

фінанси; кваліфікація –

економіст 

Перша категорія Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі свідоцтво 12СПВ 

068770 від 24.10.2014. 

Новітні інноваційні технології 

при викладанні дисциплін «Еко-

номіка підприємства», «Фінанси 

підприємства». 

П.10, 

П.13, 

П.14, 

П.16 

Бухгалтерський 

облік 

(32 год.) 

Петровська  

Вікторія  

Олександрівна 

Викладач цик-

лової комісії 

економічних 

дисциплін, за-

відувач відді-

лення 

Чернігівський держав-

ний технологічний  

університет, 2002 р., 

спеціальність – облік і 

аудит; кваліфікація  

економіст 

Центральний інститут 

післядипломної педаго-

гічної освіти, 2007 р., 

спеціальність - управ-

ління навчальним за-

Вища категорія Центральний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти при 

ДВНЗ «Університет менеджмен-

ту освіти» НАПН України, сві-

доцтво СП 35830447/0306-18 від 

16.02.2018 р.  Спеціальні дисци-

пліни («Бухгалтерський облік»). 

П.7,  

П.10, 

П.13, 

П.16 



кладом; кваліфікація - 

керівник навчального 

закладу 

Екологія 

(20 год.) 

Казімірова  

Марина  

Валеріївна 

Викладач цик-

лової комісії 

загальноосвіт-

ніх дисциплін, 

заступник ди-

ректора з вихо-

вної роботи 

Чернігівський держав-

ний педагогічний уні-

верситет,  2000 р., 

спеціальність - педаго-

гіка і методика серед-

ньої освіти. Хімія, біо-

логія та екологія; 

кваліфікація - вчитель 

хімії, біології та еколо-

гії 

Чернігівський держав-

ний педагогічний уні-

верситет, 2007 р., 

спеціальність – педаго-

гіка і методика серед-

ньої освіти. Екологія; 

кваліфікація - магістр 

педагогічної освіти, 

викладач екології 

Вища категорія, 

педагогічне звання 

викладач-методист 

Центральний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти при 

ДВНЗ «Університет менеджмен-

ту освіти» НАПН України, сві-

доцтво СП 35830447/2965-16 

від 16.12.2016 р. 

Заступники директорів з навча-

льно-виховної роботи коледжів 

(технікумів). 

 

Центральний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти при 

ДВНЗ «Університет менеджмен-

ту освіти» НАПН України, сві-

доцтво СП 35830447/1576-18 від 

07.09.2018 р. 

«Екологія», «Хімія», «Біологія» 

П.10, 

П.13, 

П.14, 

П.16 

Безпека 

життєдіяльності 

(18 год.) 

Смирнова 
Галина  

Миколаївна 

Викладач цик-

лової комісії 

технологічних 

дисциплін, за-

відувач відді-

лення 

Донецький інститут 

радянської торгівлі, 

1979 р., спеціальність - 

технологія та організа-

ція громадського хар-

чування; кваліфікація - 

інженер-технолог 

Вища категорія Центральний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти при 

ДВНЗ «Університет менеджмен-

ту освіти» НАПН України, сві-

доцтво СП 35830447/1602-16 

від 23.09.2016 р. 

Завідувачі відділень коледжів 

(технікумів). 

Навчально – методичний центр 

профспілкових організацій Чер-

нігівської області з охорони пра-

ці, протокол №2 від 02.03.2017 

Центральний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти при 

П.7, П.10, 

П.13, 

П.16, 

П.17 



ДВНЗ «Університет менеджмен-

ту освіти» НАПН України, сві-

доцтво СП 35830447/1589-18 від 

07.09.2018 р. 

Спеціальні дисципліни («Охоро-

на праці», «Безпека життєдіяль-

ності») 

1.2. Блок навчальних дисциплін за вільним вибором  

Підприємницька 

діяльність 

(30 год.) 

Карпенко 

Юрій Михайлович 

Викладач цик-
лової комісії 

маркетингу та 
торгівлі 

Київський державний 

економічний універси-

тет, 1994 р., спеціаль-

ність - управління ма-

теріальними ресурсами 

і організація оптової 

торгівлі засобами виро-

бництва; кваліфікація: 

економіст 

Кандидат економі-
чних наук, доцент, 

вища категорія 

Academic society of Michal Balu-

dansky and University of Security 

Management, м. Кошіце, Словацька 

республіка, 

сertificate № 2016-2/70, дата 

23.04.2016 
ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна 
академія управління персона-

лом», свідоцтво 12СПВ № 
185844, тема «Маркетингові дос-
лідження ринку, як фактор фор-
мування стратегії підприємства», 

квітень 2016 р. 

П.1, П.2, П.3, 

П.4, П.8, 

П.10, П.13, 

П.14 

Трудове право 

(16 год.) 

Сокол 
Юлія Федорівна 

Викладач, го-

лова циклової 

комісії право-

вих дисциплін 

Чернігівський держав-

ний педагогічний ін-

ститут, 1994 р., 

спеціальність - історія і 

право; 

кваліфікація - вчитель 

історії і права 

Вища категорія Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі    свідоцтво 

12СПВ 068715 від 24.10.2014. 

Новітні інноваційні технології 

при викладанні дисциплін «Ос-

нови правознавства», «Трудове 

право» 

П.7, П.10, 

П.13, 

П.14, 

П.16 

2. Цикл професійної підготовки 

2.1. Блок обов’язкових дисциплін 

Маркетинг 

(48 год.) 

Логістика 

(30 год.) 

Ринкові дослі-

дження 

(36 год.) 

Примаченко  

Тетяна  

Анатоліївна 

Викладач,  
голова циклової 
комісії маркети-
нгу та торгівлі 

Чернігівський держав-

ний інститут економіки 

і управління, 2007 р., 

спеціальність - марке-

тинг; кваліфікація - 

спеціаліст з маркетингу 

Вища категорія Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі,    свідоцтво 

12СПВ 068721 від 24.10.2014. 
Новітні інноваційні технології 

при викладанні дисциплін «Ма-
ркетинг», «Ціноутворення», 

«Ринкові дослідження» 

 П.10, 

П.13, П.14, 

П.16 



Розроблення то-

вару 

(30 год.) 

Пшенична  

Тетяна 

Миколаївна 

Викладач цик-
лової комісії 

маркетингу та 
торгівлі 

Чернігівський державний 

інститут економіки і 

управління, 2004 р., спе-

ціальність «Якість, стан-

дартизація та сертифіка-

ція», кваліфікація: інже-

нер із стандартизації. 

Чернігівський держав-

ний інститут економіки 

і управління, 2005 р., 

спеціальність  «Марке-

тинг», кваліфікація: 

спеціаліст з маркетингу 

Кандидат економі-
чних наук, доцент, 

вища категорія 

1. ДВНЗ «Київський національ-

ний економічний університет ім. 

В. Гетьмана», захист кандидатсь-

кої дисертації 2014 рік. 

 
2. ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональ-
на Академія управління персо-
налом», свідоцтво про підви-
щення кваліфікації №12СПВ 
185849,  на тему «Формування 
комплексу інноваційного мар-
кетингу», 22 квітня 2016 року. 

П.1,П.2, 

П.3, П.13 

Організація заку-

півлі і продажу 

(60 год.) 

Дідусенко  

Світлана  

Анатоліївна 

Викладач цик-

лової комісії 

маркетингу та 

торгівлі 

Київський торговельно-

економічний інститут, 

1988 р., спеціальність – 

товарознавство і органі-

зація торгівлі продово-

льчими товарами; 

кваліфікація -  товароз-

навець вищої кваліфі-

кації 

Вища категорія Чернігівський національний тех-

нологічний університет, 

Довідка 106/08-433 від 01.03.2019 

«Товарознавство продовольчих 

товарів», «Організація закупівлі і 

продажу» 

П.7, П.10, 

П.13, 

П.17 

Електронна ко-

мерція 

(24 год.) 

Інформаційні 

системи і техно-

логії в маркетин-

говій діяльності 

( 32 год.) 

Білоока 

Тетяна Петрівна 

Викладач, го-

лова циклової 

комісії еконо-

мічних дисци-

плін 

Чернігівський держав-

ний педагогічний ін-

ститут, 1994 р., 

спеціальність - матема-

тика, інформатика та 

обчислювальна техніка; 

кваліфікація - вчитель 

математики, інформа-

тики та обчислювальної 

техніки 

Центральний інститут 

післядипломної педаго-

гічної освіти, 2007 р., 

спеціальність - управ-

Вища категорія, 

педагогічне звання 

викладач-методист 

Полтавський університет еконо-

міки і торгівлі свідоцтво 12СПВ 

068710 від 24.10.2014. 

Новітні інноваційні технології 

при викладанні дисциплін «Ін-

формаційні системи», «Інформа-

тика і комп’ютерна техніка» 

 

П.7, П.10, 

П.13, 

П.14, 

П.16 



ління навчальним за-

кладом; кваліфікація - 

керівник навчального 

закладу 

Чернігівський держав-

ний інститут економіки 

і управління, 2010 р., 

спеціальність – фінан-

си; кваліфікація: спеці-

аліст з фінансів 

Комунікаційна 

діяльність 

(44 год.) 

 

Карпенко 

Юрій Михайлович 

Викладач цик-
лової комісії  

маркетингу та 
торгівлі 

Київський державний 

економічний універси-

тет, 1994 р., спеціаль-

ність - управління ма-

теріальними ресурсами 

і організація оптової 

торгівлі засобами виро-

бництва; кваліфікація: 

економіст 

Кандидат економі-
чних наук, доцент, 

вища категорія 

Academic society of Michal Balu-

dansky and University of Security 

Management, м. Кошіце, Словацька 

республіка, 

сertificate № 2016-2/70, дата 

23.04.2016 
ПрАТ ВНЗ «Міжрегіональна 
академія управління персона-

лом», свідоцтво 12СПВ № 
185844, тема «Маркетингові дос-
лідження ринку, як фактор фор-
мування стратегії підприємства», 

квітень 2016 р. 

П.1, П.2, П.3, 

П.4, П.8, 

П.10, П.13, 

П.14 

Ціноутворення 

(36 год.) 

Петровська  

Вікторія  

Олександрівна 

Викладач цик-

лової комісії 

економічних 

дисциплін, за-

відувач відді-

лення 

Чернігівський держав-

ний технологічний  

університет, 2002 р. 

спеціальність – облік і 

аудит; кваліфікація  

економіст 

Центральний інститут 

післядипломної педаго-

гічної освіти, 2007 р., 

спеціальність - управ-

ління навчальним за-

кладом; кваліфікація - 

керівник навчального 

закладу 

Вища категорія Центральний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти при 

ДВНЗ «Університет менеджмен-

ту освіти» НАПН України, сві-

доцтво СП 35830447/0306-18 від 

16.02.2018 р.  Спеціальні дисци-

пліни («Бухгалтерський облік»). 

П.7, П.10, 

П.13, 

П.16 



Основи охорони 

праці 

(16 год.) 

Смирнова 
Галина  

Миколаївна 

Викладач цик-

лової комісії 

технологічних 

дисциплін, за-

відувач відді-

лення 

Донецький інститут 

радянської торгів-

лі,1979 р., спеціальність 

- технологія та органі-

зація громадського ха-

рчування; кваліфікація 

- інженер-технолог 

Вища категорія Центральний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти при 

ДВНЗ «Університет менеджмен-

ту освіти» НАПН України, сві-

доцтво СП 35830447/1602-16 

від 23.09.2016 р. 

Завідувачі відділень коледжів 

(технікумів). 

Навчально – методичний центр 

профспілкових організацій Чер-

нігівської області з охорони пра-

ці, протокол №2 від 02.03.2017 р. 

Центральний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти при 

ДВНЗ «Університет менеджмен-

ту освіти» НАПН України, сві-

доцтво СП 35830447/1589-18 від 

07.09.2018 р. 

Спеціальні дисципліни («Охоро-

на праці», «Безпека життєдіяль-

ності») 

П.7, П.10, 

П.13, 

П.16, 

П.17 

2.2. Блок навчальних дисциплін за вільним вибором  

Комерційне това-

рознавство не-

продовольчих 

товарів 

(28 год.) 

Козлачкова  

Олена Іванівна 

Викладач цик-

лової комісії 

маркетингу та 

торгівлі 

Полтавський кооперати-

вний інститут, 1991 р., 

спеціальність – твароз-

навство і організація 

торгівлі непродовольчи-

ми товарами; кваліфіка-

ція -  товарознавець ви-

щої кваліфікації 

Вища категорія Центральний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти при 

ДВНЗ «Університет менеджмен-

ту освіти» НАПН України, сві-

доцтво СП 35830447/0831-17 від 

24.02.2017 р. 

Спеціальні дисципліни («Товароз-

навство»). 

П.13, 

П.14, 

П.16, 

П.17 

Комерційне това-

рознавство про-

довольчих това-

рів 

(26 год.) 

Дідусенко 

Світлана  

Анатоліївна 

Викладач цик-

лової комісії 

маркетингу та 

торгівлі 

Київський торговельно-

економічний інститут, 

1988 р., спеціальність – 

товарознавство і органі-

зація торгівлі продово-

льчими товарами; квалі-

Вища категорія Чернігівський національний техно-

логічний університет, 

Довідка 106/08-433 від 01.03.2019 р 

«Товарознавство продовольчих 

товарів», «Організація закупівлі і 

продажу». 

П.7, П.10, 

П.13, П.17 



фікація -  товарознавець 

вищої кваліфікації 

Інфраструктура 

товарного ринку 

(40 год.) 

Єременко  

Наталія  

Миколаївна 

Викладач цик-

лової комісії 

маркетингу та 

торгівлі, 

завідувач на-

вчально-

виробничої 

практики  

Чернігівський держав-

ний технологічний уні-

верситет, 2004 р., 

спеціальність – товаро-

знавство та комерційна 

діяльність; кваліфікація 

– товарознавець –

комерсант. 

Чернігівський націона-

льний технологічний 

університет, 2017 р., 

спеціальність –

економіка; кваліфікація 

– фахівець з економіч-

ного моделювання еко-

логічних систем. 

Друга категорія Центральний інститут післядип-

ломної педагогічної освіти при 

ДВНЗ «Університет менеджмен-

ту освіти» НАПН України, сві-

доцтво СП 35830447/1575-18 від 

07.09.2018 р. 

Спеціальні дисципліни («Техно-

логічне обладнання», «Інфра-

структура ринку»). 

 

П.10, П.13, 

П.16, П.17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



*Примітки  

Прізвище, 

ім’я, по бать-

кові викладача 

Показники рівня наукової та професійної активності 

Жосткий Ан-

дрій Микола-

йович 

П.10: Голова циклової комісії з соціальної роботи. 

П. 13.  
1. Конспект лекцій з  дисципліни «Основи філософських знань» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціа-

ліст» галузі знань 07 Управління та адміністрування/Укл.:Жосткий А.М.  Чернігів:Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2015.- 102 с. 

2. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни  «Основи філософських знань» для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 07 Управління та адміністрування /Укл.: Жосткий А.М. Чернігів: Коледж економіки і тех-

нологій ЧНТУ 2015. -  11 с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи філософських знань» для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 07 Управління та адміністрування /Укл.: Жосткий А.М. Чернігів: Коледж економіки і те-

хнологій ЧНТУ 2015. -  13 с. 

4. Конспект лекцій з  дисципліни «Культурологія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі 

знань 07  Управління та адміністрування / Укл.: Жосткий А.М.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2015. -  с. 98 

2. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни  «Культурологія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «моло-

дший спеціаліст» галузі знань 07  Управління та адміністрування /Укл.: Жосткий А.М.  Чернігів: Коледж економіки і технологій 

ЧНТУ 2015. -  12 с. 

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Соціологія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» галузі знань 07 Управління та адміністрування /Укл.: Жосткий А.М.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 

2015. -  10 с. 

4. Конспект лекцій з  дисципліни «Соціологія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 

07  Управління та адміністрування / Укл.: Жосткий А.М.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2015. -  86 с. 

5. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни  «Соціологія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» галузі знань 07  Управління та адміністрування /Укл.: Жосткий А.М.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 

2015. -  12 с. 

6. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Соціологія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» галузі знань 07 Управління та адміністрування /Укл.: Жосткий А.М.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 

2015. -  8 с. 

П.14: Керівництво студентським науковим гуртком з філософії «Перепатетік». 

П. 16: Участь у засіданнях обласних методичних об’єднань викладачів історії та суспільних дисциплін 24.02.2017 р., 25.02.2019 р. 

Кудряшова 

Лариса Ана-

толіївна 

П.10: Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін з 2017 р. 

П.13. 

1. Методичний посібник по вивченню граматики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» / Укл.: Куд-

ряшова Л.А.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2015. -  120 с. 



2.Застосування технології веб-квесту в оволодінні розмовною англійською мовою для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» / Укл.: Кудряшова Л.А.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2015. -  120 с. 

3. Традиційні та сучасні методології навчання іноземної мови// Укл.: Кудряшова Л.А.  Чернігів: Коледж економіки і технологій 

ЧНТУ 2018. -  21 с. 

4. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Іноземна мова» (за професійним спрямуванням) для студен-

тів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг / Укл.: Кудряшова Л.А.  Чернігів: Коледж 

економіки і технологій ЧНТУ 2017. -  56 с. 

П.14: Керівництво студентом, який зайняв призове місце на ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з англійської мови (Кривоус Нікіта, 

група ЕП – 5, 2017 р.). 

П.16: Учасник обласного методичного об’єднання викладачів англійської мови 02.03.2017 р., 02.03.2018 р., 12.03.2019 р. 

П.17: Координатор – перекладач благодійного освітнього фонду «Global Light Master Business Seminars» з 2001 р. до тепер. 
Сокол 
Юлія Федо-

рівна 

П.7. 

1. Член експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03040101 

«Правознавство» Полтавський юридичний коледж Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого 2014 р., м. Пол-

тава 

2. Член експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03040101 

«Правознавство» Коледж економіки, права та інформаційних технологій Тернопільського національного економічного університе-

ту, 2014 р., м. Калуш. 

П.10: Голова циклової комісії правознавчих дисциплін. 

П.13. 

1. Конспект лекцій з  дисципліни «Основи правознавства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

спеціальності 075 Маркетинг / Укл.: Сокол Ю.Ф.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2017. -  122 с. 

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи правознавства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг / Укл.: Сокол Ю.Ф.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2017.-12 с. 

3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Основи правознавства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг / Укл.: Сокол Ю.Ф.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2017.-16 с. 

4. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Основи правознавства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг /Укл.: Сокол Ю.Ф. Чернігів:Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2017.- 12 с. 

5. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Трудове право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молод-

ший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг / Укл.: Сокол Ю.Ф.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2017. -  20 с. 

6. Конспект лекцій з  дисципліни «Трудове право» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спе-

ціальності 075 Маркетинг / Укл.: Сокол Ю.Ф.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2017. -  98 с. 

П.14: Керівництво студентським науковим гуртком з правознавства «Феміда» 

П.16: Учасник методичного об’єднання викладачів історії та суспільних дисциплін 26.10.2018 р. Тема «Методичні аспекти викла-

дання предмету «Громадянська освіта»». 

Молчаненко П.10: Заступник директора з виховної роботи з 1997 до 2015 р. 



Ольга Вікто-

рівна 
П.13. 

1. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Історія України» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молод-

ший спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» /Укл. викладач Молчаненко О.В. - Чернігів: Коледж економіки і 

технологій ЧНТУ, 2018. – 20 с. 

2.  Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни «Історія України» для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» /Укл. викладач Молчаненко О.В. - Чернігів: Коледж 

економіки і технологій ЧНТУ, 2018. – 25 с. 

3. Конспект лекцій з дисципліни «Історія України» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» / Укл.: Молчаненко О.В. – Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2015 – 102 с. 

П.14: Керівництво студентським науковим гуртком з історії України «Чернігів крізь віки» 

П.16: Учасник методичного об’єднання викладачів історії та суспільних дисциплін 11.05.2018 р. Тема: «Незалежність ціною життя». 

Рондар 

Ірина Анато-

ліїна 

 

П.10: Голова циклової комісії гуманітарних дисциплін з 2015 до 2017 р. 

П.13.  

1.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова» (за професійним спрямуванням) для студентів освіт-

ньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» » галузі знань 07 «Управління та адміністрування» /Укл. викладач Рондар І.А. - 

Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2016. – 61 с. 

2.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова» (за професійним спрямуванням) для студентів освіт-

ньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» » галузі знань 07 «Управління та адміністрування» /Укл. викладач Рондар І.А. - 

Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2017. – 30 с. 

П.14. 

1. Керівництво студентським науковим гуртком  «Українська культура» 

2. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі  Всеукраїнської олімпіади з української мови (Вереша Ольга, група 

ПР – 8, 2019 р.; Довгопол Надія група ЕП  - 5, 2018р.). 

3. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на ІІ етапі Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика (Гонта-

ренко Віталіна, група ХТ – 3, 2017 р.).  

П.16: Учасник обласного методичного об’єднання викладачів української мови 03.03.2017 р., 08.11.2018 р. 

Лагункова 

Наталія Ми-

хайлівна 

П.10: Керівник фізичного виховання з 2006 р. 

П.13. 

1. Індивідуальна робота зі студентами на заняттях з фізичного виховання/Укл. викладач Лагункова Н.М. Чернігів: Коледж економіки 

і технологій ЧНТУ, 2016. – 10 с. 

2. Рухливі ігри на заняттях з легкої атлетики для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» » галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» /Укл. викладач Лагункова Н.М. - Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2017. – 25 с. 

3. Тренування з бігу на середні та довгі дистанції для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  /Укл. ви-

кладач Лагункова Н.М. - Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2018. -  26 с. 

4. Методичні рекомендації для занять з легкої атлетики з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» » /Укл. викладач Лагункова Н.М. - Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2016. – 100 с. 



5. Методичні рекомендації для занять з баскетболу з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» » /Укл. викладач Лагункова Н.М. - Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2016. – 100 с. 

6. Конспект лекцій з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» / Укл.: 

Лагункова Н.М. – Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2016 – 52 с. 

П.14.  

1. Робота у складі  організаційного комітету суддівського корпусу змагання обласного, республіканського та міжнародного рівня, 

2015-2019 рр. м. Чернігів 

2. Старший тренер області з легкої атлетики  з 2013 р. до тепер. 

3. Член виконкому Федерації легкої атлетики області з 2013 р. до тепер. 

4.  Керівництво студентами, які зайняли І місце на Чемпіонаті України з легкої атлетики на дистанціях 800 м, 3000 м  з перешкодами 

та кросового бігу 2000 м, 6000 м, з  2014 до 2019 р. (Жмурко Анна ЕП-1, Дятлова Юлія ВХП-93, Ващенко Марія ВХП-41) 

5. Керівництво студентом, який приймав участь у Чемпіонаті Європи з легкої атлетики і кросу 2015 р., 2016 р., 2018 р. (Жмурко Ан-

на ЕП-1) 

П.16: Учасник обласного методичного об’єднання керівників фізичної культури та фізичного виховання вищих навчальних закладів 

І-ІІ рівня акредитації Чернігівської області м. Ніжин 21.02.2019 р. 

П.17. 

1.  Майстер спорту Радянського Союзу та України з легкої атлетики (1978 р.), Чемпіонка світу (1988 р.), бронзовий призер Чемпіо-

нату світу (1987 р.),призер Радянського Союзу (1986 р.), багаторазова Чемпіонка України (з 1978 р.). 

2. Тренер вищої категорії Школи вищої спортивної майстерності з легкої атлетики з 2018 р. 

Шумська 

Ірина Воло-

димирівна 

П.10: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Коледжу економіки і технологій ЧНТУ з 2017 до 2018 р. 

П.13. 

1. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Вища математика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «мо-

лодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг/ Укл.: Шумська І.В., – Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2018. –25с. 

2.  Конспект лекцій з  дисципліни «Вища математика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеці-

альності 075 Маркетинг / Укл.: Шумська І.В.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2015. -  122 с. 

3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни  «Статистика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг /Укл.: Шумська І.В.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2017. -  37 с. 

4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Вища математика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «мо-

лодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг /Укл.: Шумська І.В. Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2018. -  13 с. 

5. Конспект лекцій з  дисципліни «Статистика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціа-

льності 075 Маркетинг / Укл.: Шумська І.В.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2017. -  88 с. 

6. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Статистика» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг /Укл.: Шумська І.В. Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2017. -  22 с. 

П.14: Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі  Всеукраїнської олімпіади з математики (Арсенян Ліна, група 

ФБС – 5, 2018 р.). 

П.16: Учасник обласного методичного об’єднання викладачів математики з 2017 р. 



Білоока 

Тетяна Пет-

рівна 

П.7. 

1.Член експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050201 

«Інформаційна діяльність підприємства». Коледж Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва та бізнесу Терно-

пільського національного економічного університету 2014 р., м. Чортків. 

2.Член експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.03050801 

«Фінанси і кредит» Вінницький коледж економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету 

2015 р., м. Вінниця. 

3.Член експертної комісії з проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей 

5.03050801 «Фінанси і кредит» та 5.03050401 «Економіка підприємництва». Коледж Сумського національного аграрного універси-

тету 2016 р., м. Суми. 

4.Член експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів зі спеціальностей 

5.03050901 «Бухгалтерський облік» та 5.03050401 «Економіка підприємства». Вінницький коледж економіки та підприємництва 

Тернопільського національного економічного університету 2016 р., м. Вінниця. 

П.10: Голова циклової комісії економічних дисциплін. 

П.13. 

1.Методичні матеріали з використання MSEXCEL для розв’язування задач економічного характеру/ Укл.: Білоока Т.П., – Чернігів: 

Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2015. – 43 с. 

2.Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг/ Укл.: БілоокаТ.П., – Чернігів: Коледж економіки і те-

хнологій ЧНТУ, 2017. – 55 с. 

3.Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг/ Укл.: Білоока Т.П., – Чернігів: Коледж економіки і 

технологій ЧНТУ, 2018. – 16 с. 

4.Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформатика і комп’ютерна техніка» для студен-

тів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг/ Укл.: Білоока Т.П., – Чернігів: Коледж 

економіки і технологій ЧНТУ, 2017. – 15 с. 

5.Методичні вказівки до проведення семінарських та практичних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології в марке-

тинговій діяльності» для студентів спеціальності 075 Маркетинг/ Укл.: Білоока Т.П., – Чернігів: Коледж економіки і технологій 

ЧНТУ, 2018. – 46 с. 

6.Методичні вказівки до лабораторних занять з дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетинговій діяльності» для 

студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг/ Укл.: Білоока Т.П., – Чернігів: Ко-

ледж економіки і технологій ЧНТУ, 2018. – 36 с. 

7.Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни «Інформаційні системи і технології в маркетинго-

вій діяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг/ Укл.: Білоока 

Т.П., – Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2018. – 16 с. 

8.Е-урядування та основи інформаційної безпеки/ Черніг. центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів 



держ. влади, місцевого самоврядування, держ. п-в, установ і орг.; Уклад.: Білоока Т.П. – Чернігів: Сіверський центр післядипломної 

освіти, 2018. – 36 с. 

П.14.  

1. Керівництво студентом, який зайняв призове місце в Міжнародному чемпіонаті комп’ютерних талантів «Золотий Байт 2015» регі-

ональний фінал (Зубок Валентин, група ОГ – 20). 

2. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на І етапі Х Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки 

серед студентів ЗВО І-ІІ р.а. (Гирич Тетяна, група КД – 33, 2017 р.). 

3. Керівництво студентом, який зайняв призове місце на ІІ етапі ХІ Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки 

серед студентів ЗВО І-ІІ р.а. (Островецька Юлія, група ЕП – 4, 2018 р.). 

4. Член оргкомітету з проведення ІІ етапу Всеукраїнської олімпіади з інформатики та комп’ютерної техніки серед студентів ЗВО І-

ІІ р.а. Чернігівської області 

5. Керівництво студентським науковим гуртком «Юзер» 

П.16: Учасник обласних методичних об’єднань викладачів інформатики та програмування з 2014 р. 

Музичко Іри-

на Анатоліїв-

на 

П.10: Заступник відповідального секретаря приймальної комісії Коледжу економіки і технологій ЧНТУ з 2015 до 2017 р. 

П.13. 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

галузі знань 07  Управління та адміністрування / Укл.: Музичко І.А.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2015. -  124 с. 

2. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни  «Економіка підприємства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рів-

ня «молодший спеціаліст» галузі знань 07  Управління та адміністрування /Укл.: Музичко І.А.  Чернігів: Коледж економіки і техно-

логій ЧНТУ, 2015. -  12 с. 

3. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни  «Економіка підприємства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» галузі знань 07  Управління та адміністрування /Укл.: Музичко І.А.  Чернігів: Коледж економіки і технологій 

ЧНТУ, 2015. -  20 с. 

4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» галузі знань 07 Управління та адміністрування /Укл.: Музичко І.А.  Чернігів: Коледж економіки і технологій 

ЧНТУ, 2015. -  18 с. 

5. Конспект лекцій з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі 

знань 07  Управління та адміністрування / Укл.: Музичко І.А.  Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2015. -  52 с. 

6. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни  «Фінанси підприємств» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» галузі знань 07  Управління та адміністрування /Укл.: Музичко І.А.  Чернігів: Коледж економіки і технологій 

ЧНТУ, 2015. -  10 с. 

7. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни  «Фінанси підприємств» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» галузі знань 07  Управління та адміністрування /Укл.: Музичко І.А.  Чернігів: Коледж економіки і технологій 

ЧНТУ, 2015. -  14 с. 

8. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Фінанси підприємств» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» галузі знань 07 Управління та адміністрування /Укл.: Музичко І.А.  Чернігів: Коледж економіки і технологій 



ЧНТУ, 2015. -  10 с. 

 П.14: Керівництво студентським науковим гуртком «Актив» 

П.16:Учасник обласного методичного об’єднання загально-технічних та спеціальних дисциплін з 2016 р. 

Петровська 

Вікторія 

Олександрів-

на 

 

П.7. 

1. Член експертної комісії з проведення первинної акредитаційної експертизи зі спеціальності 5.03050201 «Інформаційна діяльність 

підприємства» Чортківського коледжу економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету 

2017 р. м. Чортків. 

2. Член експертної комісії з проведення акредитаційної експертизи зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхуван-

ня» Чортківського коледжу економіки та підприємництва Тернопільського національного економічного університету 2018 р. м. Чо-

ртків. 

П.10: Завідувач економічного відділення з 2014 р. 

П.13. 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» га-

лузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Укл.: Петровська В.О. – Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2016 – 91 с. 

2. Конспект лекцій з дисципліни «Ціноутворення» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі 

знань 07 «Управління та адміністрування» / Укл.: Петровська В.О. – Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2016 – 85 с. 

3. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Ціноутворення” для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг / Укл.: Петровська В.О., – Чернігів: Коледж економіки і технологій 

ЧНТУ, 2018. – 20 с. 

4. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 Маркетинг / Укл.: Петровська В.О., – Чернігів: Коледж економіки і 

технологій ЧНТУ, 2018. – 30 с. 

5. Методичні вказівки до проведення семінарських занять з дисципліни “Бухгалтерський облік” для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»  спеціальності 075 Маркетинг / Укл.: Петровська В.О., – Чернігів: Коледж економіки і 

технологій ЧНТУ, 2017. – 20 с. 

6. Методичні вказівки щодо виконання самостійної роботи студентів з дисципліни “Бухгалтерський облік” спеціальність 075 Марке-

тинг / Укл.: Петровська В.О. – Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2017.- 24 с. 

П.16. 

1. Учасник засідань обласних методичних об’єднань завідувачів відділень з 2016р. 
2. Учасник засідань обласних методичних об’єднань викладачів загально-технічних і спеціальних дисциплін з 2016 р. 

Казімірова 

Марина Ва-

леріївна 

П.10: Заступник директора з виховної роботи з 2015 року. 

П.13. 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Екологія» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» / Укл.: Казімірова М.В. – Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2016 – 85 с. 

2. Методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни “Екологія” для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст»   спеціальності 075 Маркетинг денної форми навчання / Укл.: Казімірова М.В. - Чернігів: КЕіТ ЧНТУ, 2018. – 16 с. 



3. Методичні вказівки до самостійної та індивідуальної роботи з дисципліни “Екологія” для студентів освітньо-кваліфікаційного 

рівня «молодший спеціаліст»  спеціальності 075 Маркетинг денної форми навчання / Укл.: Казімірова М.В. - Чернігів: КЕіТ ЧНТУ, 

2018. – 16 с. 

П.14: Керівництво студентським науковим гуртком з екології 

П. 16. Учасник обласних методичних об’єднань викладачів біології, екології, географії  2017 р. 
Смирнова 
Галина Ми-

колаївна 

П.7. 

1.Член експертної комісії з проведення чергової акредитаційної експертизи зі спеціальності 5.03051001 «Товарознавство та комер-

ційна діяльність» Хіміко-технологічного коледжу імені Івана Кожедуба Шосткинського інституту Сумського державного універси-

тету 2016 р. м. Шостка. 

2.Член експертної комісії з проведення чергової акредитаційної експертизи зі спеціальності 5.05170101  «Виробництво харчової 

продукції» Полтавського комерційного технікуму 2017 р. м. Полтава. 

П.10: Виконання обов’язків завідувача відділення з січня 2006 року. 

П.13. 

1.Конспект лекцій з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» га-

лузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Укл.: Смирнова Г.М. – Чернігів: Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2016 – 95 с. 

2.Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Укл.: Смирнова Г.М. – Чернігів: 

Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2016 – 26 с. 

3.Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Основи охорони праці» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Укл.: Смирнова Г.М. – Чернігів: Коледж економіки і тех-

нологій ЧНТУ, 2016 – 20 с. 

4.Конспект лекцій з дисципліни «Безпека життєдіяльності» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Укл.: Смирнова Г.М. – Чернігів:Коледж економіки і технологій ЧНТУ,2016 –90 с. 

П.16. 

1.Учасник обласного методичного об’єднання завідувачів відділення з 2017 р. 

2.Учасник обласного методичного об’єднання викладачів загальнотехнічних та спеціальних дисциплін з 2018 р. 

П.17: Досвід практичної роботи на посаді інженера з охорони праці  та техніки безпеки обласного управління громадського харчу-

вання Чернігівської області з 1981 до 1990 р. 
Примаченко 
Тетяна Ана-
толіївна 

П.10: Голова циклової комісії маркетингу та торгівлі з 2018 р. 

П.13. 

1. Маркетинг: Методичні вказівки до семінарських та практичних занять для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / Укл.: Примаченко Т.А. – Чернігів, Коледж економіки і технологій 

ЧНТУ, 2018 – 15 с. 

2. Маркетинг: Методичні вказівки до самостійної роботи для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спе-

ціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання/Укл.:Примаченко Т.А.–Чернігів, Коледж економіки і технологій ЧНТУ,2018–17 с. 

3. Конспект лекцій з дисципліни «Ринкові дослідження» для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеці-



альності 075 «Маркетинг» / Укл.: Примаченко Т.А. – Чернігів, Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2015 – 234 с. 

4. Ефективність реклами в діяльності сучасних підприємств міста Чернігова. Методична розробка / Укл.: Примаченко Т.А. – Чернігів, 

Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2017 – 33 с. 

5. Проведення вступної лекції. Методичні рекомендації для проведення лекційних занять з дисципліни «Маркетинг» для студентів 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Примаченко Т.А. – Чернігів, Коледж 

економіки і технологій ЧНТУ, 2018 – 31 с. 

6. Моя професія – маркетолог. Методичні рекомендації для проведення виховної години / Укл.: Примаченко Т.А. – Чернігів, Коледж 

економіки і технологій ЧНТУ, 2019 – 29 с. 

П.14: Керівництво студентським науковим гуртком «Креатив» 

П.16: Учасник обласного методичного об’єднання загально-технічних та спеціальних дисциплін (30.10.2017) 
Пшенична 
Тетяна Ми-
колаївна 

П.1. Маркетингове забезпечення формування кластерів у молочній галузі / Т.М. Пшенична // Науковий журнал «Економічний часо-

пис-ХХІ». (Scopus, Нідерланди; Index Copernicus, Польща; Ulrich’s Periodicals Directory, Велика Британія, США; EBSCOhost, США; 

Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.), Німеччина; GESIS Knowledge Base on Social Sciences, Німеччина; Российс-

кий индекс научного цитирования (РИНЦ), Росія) – Київ, – №7-8(2) – 2013. – С. 36-39 (0,6 д.а.) 

П.2. 

1. Оцінка ефективності впровадження та діяльності кластерів в молокопереробній галузі / Т.М. Пшенична // Економічний аналіз: 

збірник наукових праць. – Тернопіль, 2013. – Вип. 12. – Частина 4. – С. 290-296.  

2. Кластерний аналіз молокопереробної галузі України в розрізі маркетингового забезпечення якості продукції / Т.М. Пшенична // 

Інвестиції: практика та досвід, Київ, 2013 (липень).– № 14 – С. 68-72  

3. Маркетингове забезпечення діяльності агропромислових кластерів / Т.М. Пшенична // Формування ринкової економіки: зб. наук. 

праць. – К. : КНЕУ, 2015. – С. 332-340.  

4. Проблеми якості і безпечності харчових продуктів в контексті забезпечення імплементації економічної частини угоди про асоціа-

цію України з ЄС / Т.М. Пшенична, Ю.В. Кирилюк // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка 

і менеджмент. Збірник наукових праць. – Одеса, 2015. – Випуск 11. – С. 146-149.  

5. Формування системи управління якістю вищих навчальних закладів в умовах конкуренції на ринку освітніх послуг України / В.В. 

Жидок, Т.М. Пшенична // Науковий вісник Полісся (Web of Science, Index Copernicus та ін.) Чернігів, 2016. - № 4. – С.124-131 

П.3. 

 Маркетингова діяльність в умовах кластеризації. Системний маркетинг: сучасні аспекти: колективна монографія / під заг. ред. В.В. 

Жидок. – Чернігів : ЧНТУ, 2016. – С.78-92 

П.13 

1. Стандартизація та сертифікація: Методичні вказівки для практичної, самостійної та індивідуальної роботи для студентів спеціа-

льності «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної форми навчання / Укл.: Пшенична Т.М. – Чернігів, ЧНТУ, 

2016 – 24 с. 

2. Стандартизація та сертифікація. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціальності 

«Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» денної форми навчання/ Укл.: Пшенична Т.М. – Чернігів, ЧНТУ,2016 –19 с. 

3. Стандартизація і сертифікація продукції. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи для студентів спеціа-

http://science.thomsonreuters.com/cgi-bin/jrnlst/jlresults.cgi?PC=MASTER&ISSN=2410-9576
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=jAw85xgAAAAJ&citation_for_view=jAw85xgAAAAJ:8k81kl-MbHgC
https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=jAw85xgAAAAJ&citation_for_view=jAw85xgAAAAJ:8k81kl-MbHgC


льності «Маркетинг» освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» всіх форм навчання / Укл.: Пшенична Т.М. – Чернігів, ЧНТУ, 

2016 – 19 с. 

4.  Модуль «Правові умови підприємництва» з дисципліни «Правове регулювання економіки» Навчально-методичні матеріали для 

викладачів/Ю.В. Кирилюк, А.Г. Нітченко, Т.М. Пшенична, М.І. Стрілець, С.М. Шкарлет //Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна», 2016.– 64 с. 

5. Модуль «Правові умови підприємництва» з дисципліни «Правове регулювання економіки» Навчально-методичні матеріали для 

студентів / Ю.В. Кирилюк, А.Г. Нітченко, Т.М. Пшенична, С.М. Шкарлет, // Чернігів: ПАТ «ПВК «Десна»,  2016. – 56 с. 

 Міжнародна економіка: Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів ступеню вищої освіти «ба-

калавр» спеціальності 075 «Маркетинг» всіх форм навчання / Укл.: Пшенична Т.М., Кирилюк Ю.В. – Чернігів, ЧНТУ, 2017 – 35 с. 

Козлачкова 

Олена Іванівна 
П.13. 

1. Конспект лекції з дисципліни «Комерційне товарознавство непродовольчих товарів» для студентів освітньо-кваліфікаційного рів-

ня «молодший спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» / Укл.: Козлачкова О.І. – Чернігів: Коледж економіки і 

технологій ЧНТУ, 2016 – 100 с. 

2. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Комерційне товарознавство непродовольчих товарів» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Козлачкова О.І. – Чернігів: Коледж 

економіки і технологій ЧНТУ, 2017 – 36 с. 

3. Методичні рекомендації для самостійної роботи студетнів з дисципліни «Комерційне товарознавство непродовольчих товарів» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Козлачкова О.І. – Чернігів: Коледж 

економіки і технологій ЧНТУ, 2017 – 25 с. 

П.14: Керівництво студентським науковим гуртком «Світ товарознавства»  

П.16:Учасник обласного методичного об’єднання загально-технічних та спеціальних дисциплін 13.03.2018 р., 05.03.2019 р. 

П.17.  

1. Товарознавець приватної  виробничо - торгівельної компанії «РАН» з 1994 до 1999 р. 

2. Завідувач магазину № 1 Чернігівського міського об’єднання «Продтовари» з 1999 до 2004 р. 

Дідусенко 

Світлана 

Анатоліївна 

П.7. 

1. Член експертної комісії з проведення чергової акредитаційної експертизи зі спеціальності 5.03051001  «Товарознавство та комер-

ційна діяльність» Полтавського комерційного технікуму 2017 р. м. Полтава. 

2. Член експертної комісії з проведення первинної експертизи освітньо  - професійної програми «Товарознавство та комерційна дія-

льність»  зі спеціальності 076  «Підприємництво, торгівля  та біржова діяльність» Торговельно – економічного коледжу Київського 

національного торговельно – економічного університету 2019 р. м. Київ 

П.10: Голова циклової комісії товарознавчих дисциплін з 2014 до 2018 р. 

П.13. 

1. Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять з дисципліни «Комерційне товарознавство продовольчих товарів» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Дідусенко С.А. – Чернігів, Коледж 

економіки і технологій ЧНТУ, 2015 р. -38 с. 

2. Методичні рекомендації для самостійної роботи  з дисципліни «Комерційне товарознавство продовольчих товарів» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Дідусенко С.А. – Чернігів, Коледж економіки 

http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/11075/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016.pdf?sequence=1
http://ir.stu.cn.ua/bitstream/handle/123456789/11075/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202016.pdf?sequence=1


і технологій ЧНТУ, 2017 р. -26 с. 

3. Методичні рекомендації щодо проведення семінарських занять  з дисципліни «Комерційне товарознавство продовольчих товарів» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Дідусенко С.А. – Чернігів, Коледж 

економіки і технологій ЧНТУ, 2018 р. -11 с. 

4. Конспект лекцій з дисципліни «Комерційне товарознавство продовольчих товарів» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Дідусенко С.А. – Чернігів, Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2018 р. -243 с. 

5.Кейс-метод, як один з прикладів інтерактивних технологій, що використовується при викладанні дисципліни «Комерційне товаро-

знавство продовольчих товарів». 2015 р. / Укл.: Дідусенко С.А. – Чернігів, Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2015 р. -27 с. 

6.Роль тестового контролю в оцінюванні рівня знань студентів спеціальності 075 Маркетинг при вивченні дисципліни  «Комерційне 

товарознавство продовольчих товарів». / Укл.: Дідусенко С.А. – Чернігів, Коледж економіки і технологій ЧНТУ 2016 р. – 42 с. 

7.Впровадження нестандартних форм проведення занять для студентів спеціальності  Маркетинг. / Укл.: Дідусенко С.А. – Чернігів, 

Коледж економіки і технологій ЧНТУ, 2017 р. -32 с. 

П.17: Товарознавець Чернігівського міського об’єднання «Продтовари» з 1988 по 1995 рік. 

Карпенко 

Юрій Ми-

хайлович 

П.1. Карпенко Ю. М. Розвиток засобів стимулювання збуту в умовах сучасного ринку  / Ю. М. Карпенко // Науковий вісник Полісся. 

– Чернігів : ЧНТУ, 2016. – № 4 (8). – С. 335-339. 

П.2. 

1.Карпенко Ю. М., Суворова С. Г. Маркетинг малого бізнесу: організаційні підходи та особливості управління  / Ю. М. Карпенко, С. 

Г. Суворова // Чернігівський науковий часопис. – Чернігів: ЧНТУ, 2017. - №1(8). – С. 92-97. 

2. Карпенко Ю. М. Тенденції розвитку private label на українському ринку [Електронний ресурс] /Ю. М. Карпенко //  Економічний 

вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». - №13 (2016) – Режим доступу: 

http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80355/75993 

3. Карпенко Ю. М. Рішення про купівлю та нові медіа / Карпенко Ю. М. // Економіка та підприємництво: зб. наук. пр. молодих 

учених та спірантів. – Частина  2.- К.: КНЕУ, 2016. - Вип. 34-35.- С. 14-24. 

4. Карпенко Ю. М. Імідж вищого навчального закладу: основні складові та проблеми формування / Карпенко Ю. М., Карпенко Н. Л.  

// Науковий вісник Полісся: науковий економічний журнал. – Чернігів, 2015. - №1. – С. 118-124. 

5.Карпенко Ю. М. Оцінювання вартості світових та українських брендів / Карпенко Ю. М., Карпенко Н. Л.  // Формування ринкової 

економіки: зб. наук. праць. – К.: КНЕУ, 2013.- № 30. –  С 569-579. 

П.3.Системний маркетинг: сучасні аспекти / колективна монографія під заг. ред. В. В. Жидок. – Чернігів: ЧНТУ, 2016  - 375 с. (осо-

бистий внесок: розглянуті основні тенденції та перспективи розвитку маркетингових комунікацій) 

П.4. Наукове керівництво здобувача Суворової С.Г., яка захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економіч-

них наук 25 червня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.142.03 у Міжрегіональній Академії управління персона-

лом, м. Київ. 

П.8. Керівництво темою "Маркетинговий інструментарій в умовах трансформації економіки" номер державної реєстрації  № 

0111U002355, період 2013-2015 рр. 

П.10. Завідувач кафедри маркетингу ЧДІЕУ (березень 2013 - березень 2015) 

П.13. 

http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/80355/75993


1. Методичні вказівки до виконання випускної кваліфікаційної роботи для студентів спеціальності 075 - Маркетинг освітнього сту-

пеня «магістр» всіх форм навчання / Укл.: Ю. М. Карпенко - Чернігів: ЧНТУ, 2017. – 27 с. 

2. Стратегічний маркетинг. Методичні вказівки до практичної, самостійної та індивідуальної  роботи [Текст] / Ю. М. Карпенко. - 

Чернігів: ЧНТУ, 2017. - 34 с. 

3. Стратегічний маркетинг. Методичні вказівки до виконання курсової роботи для студентів спеціальності 075 – Маркетинг освітньо-

кваліфікаційного рівня “магістр” всіх форм навчання / Укл.: Ю. М. Карпенко - Чернігів: ЧНТУ, 2016. – 24 с. 

П.14: Керівництво студентами 4 курсу, гр. МР-131; 5 курсу, гр. ММРп-161(студенти: Рогова Дарія, Пінчук Юлія, Шпак Анжела, 

Юдіна Анастасія) які зайняли призове ІІІ місце на ХІ Міжнародному студентському конкурсі рекламних та PR-проектів «Золотий 

компас»; секція «Маркетинг кластерних ініціатив і проектів», що проходив у Харківському національному економічному універси-

теті (квітень 2017 року). 

Єременко 

Наталія Ми-

колаївна 

П.10. 

1. Завідувач навчально – виробничої практики з 2010 р. 

2. Відповідальний секретар приймальної комісії з 2010 до 2018 р. 

3. Відповідальний секретар відбіркової комісії з 2016 до 2018 р. 

П.13. 

1. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Єременко Н.М. – Чернігів, Коледж економіки 

і технологій ЧНТУ, 2017 р. -18 с. 

2. Методичні рекомендації до проведення семінарських занять з дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Єременко Н.М. – Чернігів, Коледж економіки 

і технологій ЧНТУ, 2017 р. -10 с. 

3. Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів з дисципліни «Інфраструктура товарного ринку» освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» спеціальності 075 «Маркетинг» / Укл.: Єременко Н.М. – Чернігів, Коледж економіки 

і технологій ЧНТУ, 2017 р. -21 с. 

П.16: Учасник обласного методичного об’єднання загально-технічних та спеціальних дисциплін 09.03.2017 р., 02.12.2018 р. 

П.17: Завідувач відділом складського господарства ПБП «ВИМАЛ» з 2004 до 2009 р. 

 

 

 
  
 

 

 

 

 


