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технологій у навчальних закладах», 2014
Сертифікат учасника ІІ Регіональної науковопрактичної конференції «Сучасні педагогічні
технології та інноваційні методики навчання
в підготовці молодших спеціалістів.
Методологія, теорія, досвід, проблеми»,
2015 р.
Сертифікат учасника засідання Чернівецького
обласного методичного об’єднання
викладачів іноземних мов ВНЗ І-ІІ р.а.,
2016 р.
Українська література: навч.посіб. для
студентів вищих навч.закладів І-ІІ р.а./
Т.М.Антонюк, Л.М.Борис, О.П.Швець.Чернівці: Друк Арт, 2015.-504 с.
Харчова наука і технологія – № 2, 2014 р.
Журнал Технологічний аудит та резерви
виробництва. – Випуск 2/4 (28). – 2016 – с.
11-17.
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64.

Борис Л.М.
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Борис Л.М.
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Борис Л.М.
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Борис Л.М.

Функціонально-технологічні
властивості йодовмісної сировини та
екстракту інактивованих дріжджів
Хімічний та мікробіологічний аналіз
харчової продукції: навчальний
посібник
Use of Acutodesmus dimorphus (Turpin)
tsarenko as a fodder organism for
Daphnia growing. Acta Biol.
Recirculating aquaculture systems waste
water as a medium for increase of
phytoplankton and zooplankton biomass

Вісник Львівської комерційної академії. –
Вип. 16. – 2016, с. 63-69.

Peculiarities of cultivation
Desmodedesmus armatus (Chocl.)
Hegew. in the wash water from RAS
Possibility of Desmodesmus armatus
(Chod.) Hegew. сultivation in
mixotrophic conditions
Особливості культивування
Аcutodesmus dimorphus (Turpin)
Tsarenko на скидній воді із рибоводної
установки замкнутого водопостачання
Продуктивність монокультури
Сhlorella vulgaris Beijerinck,
культивованої на скидній воді із УЗВ

L. Cheban, I. Malischuk, M.Marchenko // Arch.
Pol. Fish. – 2015. – Vol. 23 (3). – Р. 155-162.

Народна кулінарна номенклатура у
творах Ольги Кобилянської (на
матеріалі повістей „Земля” та
„В неділю рано зілля копала…”
Названия первых блюд в буковинском
диалекте

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. –
196с.
2017. Univ. Daugavp., 17 (2): 141 – 148.
International Letters of Natural Sciences. –
2016. – Vol.54. – P. 1–7.

Biological sytems. – 2017. – Vol. 9, Is. 1. – P.
28 – 32
Наук. зап. Терноп. Нац..пед.ун-ту. Сер. Біол.
– 2015. – № 3-4. – С.428 – 432
Вісник Одеського національного
університету ім. Мечнікова. – 2015. – Т.20.
Вип. 1 (36). – С. 121-128.

Науковий вісник Чернівецького університету :
зб. наук. праць / наук. ред. Бунчук Б. І. –
Чернівці : Рута, 2014. – Вип. : 732–733 :
Слов’янська філологія. – С. 295 – 300.
Literatura un kultura: process, mijiedarboba,
problamas. „Gastronomiskais teksts” literatura‚
un kultura. Zinatnisko rakstu krajums. XV.
Daugavpils: Daugavpils Universitates
Akadamiskais apgads „Saule”, 2014. – lpp. 32 –
41.
Назви прісних борошняних виробів у Діалекти в синхронії та діахронії:
буковинських говірках
загальнослов’янський контекст / наук. ред. П.
Ю. Гриценко ∕ Ін-т укр. мови НАН України. К.
: КММ, 2014. С. 46 – 50.
Назви страв у буковинських говірках Інтегральне мовознавство – багатомовність –
Румунії
літературний дискурс: матер. Міжнар.
колоквіуму мовознавчих наук „Євген
Кошеріу”. Сучава – Чернівці – Кишинів :
Чернівці : Зелена Буковина, 2014. – С. 664 –
674.
Названия блюд в буковинских говорах Диалог славистов в начале ХХI века: матер.
Междун. симпозиума, посв. Дням славянской
Румынии и Украины
культуры : Программа, матер. и тезисы докл.
– Клуж-Напока : Клужский ун-т, 2014. - С. 2021.
Назви голубців у буковинських
Актуальні проблеми синтаксису: сучасний
говірках
стан і перспективи дослідження: матер.
Міжнар. наук. читань (Чернівці, 14 лист. 2014
р.) : Програма, матер. та тези доп. /наук. ред.
О. В. Кульбабська. – Чернівці : Чернівецький
нац. ун-т, 2014. – С. 204 – 205.
Названия ячменной каши в
Диалог славистов в начале ХХI века: матер.
буковинских говорах Украины и
Междун. симпозиума, посв. Дням
Румынии
славянской культуры : Программа, матер. и
тезисы докл. – Клуж-Напока : Клужский унт , 2015. - С. 24 – 25.
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Бадюк Н.О.
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Переверзева Т.І.
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Зігрюк О.О.
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Петращук Т.М.

73

Луцик Г.М.
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Лаврук А.М.

75

Лаврук А.М.

76

Ганін І.Г.

77

Оробець Н.Ф.

78

Оробець Н.Ф.

79

Цепенда М.М.

80

Цепенда М.М.
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Цепенда М. М.
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Цепенда М. М.
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Петращук Т.М.

Динаміка назв страв та напоїв у
буковинських говірках

Динаміка назв страв та напоїв у буковинських
говірках : монографія / наталія Руснак, Людмила
Борис. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016.
– 320 с
Роль сухих екструдованих сніданків у Нові тенденції у харчових технологіях, якість
харчуванні людини
і безпечність продуктів. Матеріали VІІ
Всеукраїнської науково-практичної
конференції. – Львів, 16-17 квітня 2015р. – С.
141-144.
Програмний продукт «1С:
Методичний семінар-практикум
Підприємство 8. Ресторан» – готове
«Ефективність використання
рішення для автоматизації процесів
автоматизованої системи обліку в закладах
роздрібного продажу і обслуговування ресторанного господарства» на базі закладу
відвідувачів
ресторанного господарства «Піар», 2013 р
Програмний комплекс «ПарусМетодичний семінар-практикум
Ресторан» для автоматизації
«Ефективність використання
ресторану
автоматизованої системи обліку в закладах
ресторанного господарства» на базі закладу
ресторанного господарства «Піар», 2013 р
«АСТОР: Сеть Ресторанов 4.0»
Методичний семінар-практикум
галузеве рішення для автоматизації
«Ефективність використання
ресторанів, що відповідають
автоматизованої системи обліку в закладах
найсучаснішим вимогам
ресторанного господарства» на базі закладу
ресторанного господарства «Піар», 2013 р
Інформаційні технології і системи в
Методичний семінар-практикум
управлінні готельно-ресторанним
«Ефективність використання
бізнесом та застосування
автоматизованої системи обліку в закладах
інформаційної системи r-keeper
ресторанного господарства» на базі закладу
ресторанного господарства «Піар», 2013 р
Формування здорового способу життя Матеріали ІІІ Міжнародної науковопід час занять з фізичного виховання
практичної конференції «Актуальні
дітей молодшого шкільного віку
проблеми впровадження
здоров’язберігаючих технологій у
навчальних закладах», 2014
Ритм рухів метальників молоту 16 –
Матеріали ІV Міжнародної науково19 років
практичної конференції «Актуальні
проблеми фізичної культури, спорту та
здоров’я людини», 2015
Формування здорового способу життя Матеріали ІІІ Міжнародної науковопід час занять з фізичного виховання
практичної конференції «Актуальні
дітей молодшого шкільного віку
проблеми впровадження
здоров’язберігаючих технологій у
навчальних закладах», 2014
Основи травмофокусованої когнітивноІнститут психічного здоров’я Українського
поведінкової психотерапії
Католицького Університету при Українському
інституті когнітивно-поведінкової терапії, 2015
Ризикована поведінка студентської
Обласне методоб’єднання практичних
молоді (з досвіду роботи)
психологів ВНЗ І-ІІ р.а. Чернівецької області
«Надання психологічної допомоги особам, які
опинилися в кризових ситуаціях», Чернівці,
2017
Водноресурсний менеджмент
Менеджмент природоохоронної діяльності: у
3-х част.: підручник / В.П. Руденко, І.В.
Кібич – Чернівці: 2014.– с.229-254
Гідроенергетичний потенціал річок
Науковий вісник Чернівецького університету
басейну Середнього Дністра
2015р. с.72-78
Організація і методологія наукових
Коспект лекцій. Частина 1 / Укл.
досліджень із соціально-економічної
М.М.Цепенда – Чернівці: ЧНУ, 2016 – 50с.
географії
Водноресурсний менеджмент
Навчальний посібник: Водноресурсний
менеджмент // М.М. Цепенда 2016р. с.240.
І місце у Всеукраїнському конкурсі
м. Житомир,2015р.
професійної майстерності «Кращий
кухар споживчої кооперації України»
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Шмельова Л.В.

І місце у Всеукраїнському конкурсі
професійної майстерності «Кращий
кондитер споживчої кооперації
України»
Кримінальні детермінанти жіночої
злочинності та шляхи їх вирішення.

м.Черкаси, 2016р.
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Фонарюк О.Ю.
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Фонарюк О.Ю.

Злочин у системі сучасного
теоретичного знання.

Європейські перспективи. – 2012. – № 5. –
С. 101 - 106.
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Фонарюк О.Ю.

Legea şi Viaţa. – 2013. – № 11. – С. 146 - 150.
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Фонарюк О.Ю.

Концепти та перспективи наукового
осмислення злочинності як органічної
складової життєдіяльності суспільства
Факторы становления
противоправного поведения человека
как фундаментальная проблема бытия
индивида.

89

Фонарюк О.Ю.

Соціально-психологічні аспекти
детермінації злочинної поведінки
неповнолітніх злочинців.

Європейські перспективи. – 2016. – № 3. –
С. 72 - 78.
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Фонарюк О.Ю.

Макрорівні та мікрорівні формування
протиправної поведінки людини.

Проблеми правової реформи та розбудови
громадянського суспільства в Україні: тези
доповідей та повідомлень учасників звітної
наукової конференції ад’юнктів, аспірантів
та здобувачів (м. Львів, 28 вересня 2012 р.).
– Львів : Львівський державний університет
внутрішніх справ, 2012. – С. 223 - 227.
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Фонарюк О.Ю.

Участь в конференціях:
1. Мотивація злочинної поведінки
жінок.

Актуальні проблеми правового регулювання
в Україні та країнах близького зарубіжжя: ІІ
міжнародна науково-практична Інтернет
конференція
(м. Львів, 22 листопада
2012 р.) [Електронний ресурс]. – С. 273 275.

2. Злочин як вияв духовних потенцій
зла.

3. Вплив соціального середовища на
формування протиправної поведінки.

4. Агресія як причина протиправної
поведінки.

5. Поняття злочинності у контексті
системних взаємозв’язків.

Наше право. – 2012. – № 5. – С. 28 - 34.

Митна справа. – 2014. – № 1 (91). – С. 56 - 63

Проблеми правової реформи та розбудови
громадянського суспільства в Україні: тези
доповідей та повідомлень учасників звітної
наукової конференції ад’юнктів, аспірантів
та здобувачів (м. Львів, 27 вересня 2013 р.).
– Львів : Львівський державний університет
внутрішніх справ, 2013. – С. 278 - 282.
Проблеми юриспруденції: теорія, практика,
суспільний досвід: міжнародна юридична
науково-практична Інтернет-конференція (м.
Київ, 8 жовтня 2013) [Електронний ресурс].
– С. 41 - 45.
Дванадцяті осінні юридичні читання:
міжнародна науково-практична конференція
(м. Хмельницький, 8-9 листопада 2013 р.). –
Хмельницький : Хмельницький університет
управління та права, 2013. – С. 87 - 89.
Пріоритети національного реформування
держави і права: теорія та практика:
міжнародна юридична науково-практична
Інтернет-конференція
(Київ,
8 жовтня
2014 р.) [Електронний ресурс]. – С. 35 - 39.
Проблеми правової реформи та розбудови
громадянського суспільства в Україні: тези
доповідей та повідомлень учасників звітної
наукової конференції ад’юнктів, аспірантів
та здобувачів (м. Львів, 17 жовтня 2014 р.).
– Львів : Львівський державний університет
внутрішніх справ, 2014. – С. 389-393.

6. Природа людської агресивної
поведінки.

7. Протиправна поведінка людини в
зарубіжних країнах.

Сучасні правові системи світу: тенденції та
фактори розвитку: міжнародна науковопрактична конференція (м. Запоріжжя, 26-27
серпня 2016 р.). – Запоріжжя: Запорізька
міська громадська організація «Істина»,
2016. – С.10-13.
Студентська конференція на юридичному
відділенні ЧКЕПК (жовтень 2014 р.)

8. Значення протиправності в
контексті філософії права.

Круглий стіл на юридичному відділенні
ЧКЕПК (жовтень 2015 р.)

Проблеми правової реформи та
розбудови громадянського суспільства
в Україні.

2015 р.

Моніторинг змін до законодавства –
запорука успіху юриста
92

Фонарюк О.Ю.

Рецензування навчально-методичних
видань НМЦ «Укоопосвіта»:
1. Варіативна частини освітньопрофесійної програми молодшого
спеціаліста спеціальності 081 Право.
2. Варіативна частини освітньокваліфікаційної
характеристики
молодшого спеціаліста спеціальності
081 Право

2015 р.

Методичний семінар на засіданні циклової
комісії правознавчих дисциплін (листопад
2013 р.)
Методичний семінар на засіданні циклової
комісії юридичних дисциплін (листопад
2015 р.)

Роль фактору впливу індивіда на
протиправну поведінку.
Методична розробка (листопад 2017р.)
Зміни до законодавства як рушійний
фактор розвитку української
державності .
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Мартинюк Т.М..

Педагогічний експеримент у системі
інноваційної освітньої діяльності
Участь в конференціях:
1.Рівні правосвідомості правника:
постановка проблеми

2. Особливості феномену
правосвідомості в Україні
Бути юристом в Україні – реальність і
перспективи на майбутнє.
Методичні рекомендації по
написанню курсових робіт студентами
юридичного відділення.
Рецензування навчально-методичних
видань НМЦ «Укоопосвіта»:
Виконавча служба.

Інформаційні технології, економіка та право:
стан та перспективи розвитку (ITEL-2013):
матеріали міжнародної науково-теоретичної
конференції (Чернівці, 3-5 квітня 2013 р.). Чернівці, 2013. – С.462-464.
Науковий вісник БДФЕУ. Гуманітарні
науки: зб. наук. праць – Чернівці, 2013. –
вип. 6. - С. 180-188.
Студентська конференція на юридичному
відділенні ЧКЕПК (жовтень 2017 р.)
Методичний семінар на засіданні циклової
комісії юридичних дисциплін (жовтень 2016
р.)
Програма
навчальної дисципліни для
студентів кооперативних технікумів та
коледжів. Спеціальність: 081 Право. (2016
р.)
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Марисей Н.І.

Порівняльний аналіз окремих
положень Конституцій світу.

Студентська конференція на юридичному
відділенні ЧКЕПК (березень 2016 р.)

Конституційні права і свободи
людини та громадянина: порівняльний
аналіз.

Студентська конференція на юридичному
відділенні ЧКЕПК (квітень 2015 р.)

Інноваційні напрямки розвитку
правової системи України.

Методичний семінар на засіданні циклової
комісії юридичних дисциплін (квітень 2016
р.)
Методична розробка (березень 2015 р.)

Шляхи подолання проблем
подвійного громадянства в Україні.
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Шевчук Т.А.

Написання та розробка навчальнометодичної літератури на замовлення
НМЦ «Укоопосвіта»:
Історія держави і права України.
Правовий брейн-ринг.

Тести
для
студентів
кооперативних
технікумів і коледжів. Спеціальність:
5.03030101 Правознавство (2016 р.)
Щорічно під час тижня права (березень)

Написання та розробка навчальнометодичної літератури на замовлення
НМЦ «Укоопосвіта»:
Екологічне право.

Збірник ситуаційних завдань для студентів
кооперативних технікумів і коледжів.
Спеціальність: 5.03030101 Правознавство
(2015 р.)

Конституційне право зарубіжних
країн.

Плани семінарських занять з методичними
рекомендаціями для студентів
кооперативних технікумів і коледжів.
Спеціальність: 081 Право

Вища освіта України: стан і
перспективи розвитку.

Методичний семінар на засіданні циклової
комісії юридичних дисциплін (лютий 2015
р.)
Методична розробка (листопад 2014 р.)

Правове виховання як соціальнопедагогічна проблема.
Рецензування навчально-методичних
видань НМЦ «Укоопосвіта»:
Екологічне право.

Плани семінарських занять студентів
кооперативних технікумів та коледжів.
Спеціальність: 5.03040101 Правознавство.
(2015 р.)

Нотаріат України.

Збірник ситуаційних завдань для студентів
кооперативних технікумів та коледжів.
Спеціальність: 5.03040101 Правознавство.
(2015 р.)

Право соціального забезпечення.

Збірник задач і ситуаційних завдань для
студентів кооперативних технікумів та
коледжів. Спеціальність: 081 Право. (2015
р.)

Екологічне право.
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Миколаїшин О.І.

Участь в конференціях:
Адміністрування господарських судів
як засіб вдосконалення судового
захисту прав учасників господарських
правовідносин
Правове регулювання інтеграції
України з Європою: ключові
проблеми та досягнення.
Особливості міжнародних стандартів
щодо прав та свобод людини і
громадянина.

Плани семінарських і завдань для
практичних занять для студентів
кооперативних технікумів та коледжів.
Спеціальність: 081 Право. (2016 р.)
Сучасні проблеми реалізації і захисту прав
людини і громадянина: збірник матеріалів
Міжвузівської студентської конференції,
Київ, 10 грудня 2013 року / ККІБП. – Ніжин:
НДУ ім. М. Гоголя, 2013. – С. 92-94.
Круглий стіл на юридичному відділенні
ЧКЕПК (березень 2017 р.)
Круглий стіл на юридичному відділенні
ЧКЕПК (лютий 2016 р.)

Використання сучасних комп’ютерних
технологій при створенні електронних
версій НМК з дисциплін.

Методичний семінар на засіданні циклової
комісії правознавчих дисциплін (лютий 2014
р.)

Проблема ефективності законодавства
та сучасний розвиток.

Методичний семінар на засіданні циклової
комісії юридичних дисциплін (квітень 2017
р.)
Методична розробка (квітень 2015 р.)

Міжнародні стандарти освіти для
юристів.
Написання та розробка навчальнометодичної літератури на замовлення
НМЦ «Укоопосвіта»:
Судочинство у господарських судах.

Збірник задач і ситуаційних завдань для
студентів кооперативних технікумів та
коледжів. Спеціальність: 5.03040101
Правознавство. (2014 р.)

Рецензування навчально-методичних
видань НМЦ «Укоопосвіта»:
Судочинство в господарських судах.

Методичні рекомендації для самостійної
роботи студентів кооперативних технікумів
та коледжів. Спеціальність: 5.03040101
Правознавство. (2015 р.)

Фінансове право.

Економічно-правова безпека
студентства(молоді).

Збірник задач і ситуаційних завдань для
студентів кооперативних технікумів та
коледжів. Спеціальність: 5.03040101
Правознавство. (2015 р.)
Конспект лекцій для студентів
кооперативних технікумів та коледжів.
Спеціальність: 081 Право. (2017 р.)
Відкрите засідання Юридичної клініки
(жовтень 2015 р.)

Правове поле студентапершокурсника.

Відкрите засідання Юридичної клініки
(листопад 2015 р.)

Нове в українському законодавстві
згідно Європейських стандартів.

Студентська конференція на юридичному
відділенні ЧКЕПК (жовтень 2016 р.)

Профілактика правопорушень.

Відкрите засідання Юридичної клініки
(листопад 2016 р.)

Педагогічні інновації у викладанні
юридичних дисциплін.

Методичний семінар на засіданні циклової
комісії юридичних дисциплін (листопад
2017 р.)
Методична розробка (листопад 2016 р.)

Юридична деонтологія
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Сташко Г.І.

Європейський досвід для
забезпечення якості вищої освіти.
Активізація навчальної діяльності
студентів як проблема й завдання
вузівської педагогіки.

Методична розробка (січень 2016 р.)

Написання та розробка навчальнометодичної літератури на замовлення
НМЦ «Укоопосвіта»:
Цивільний процес

Збірник задач і ситуаційних завдань для

Рецензування навчально-методичних
видань НМЦ «Укоопосвіта»:
Історія держави і права зарубіжних
країн.
Історія держави і права зарубіжних
країн.

Плани семінарських занять студентів
кооперативних технікумів та коледжів.
Спеціальність: 5.03040101 Правознавство
(2015 р.)

студентів кооперативних технікумів та
коледжів. Спеціальність: 5.03040101
Правознавство (2014 р.)

Програму навчальної дисципліни для
студентів кооперативних технікумів та
коледжів. Спеціальність: 5.03040101
Правознавство
(2015 р.).
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Романович Т.Г.

Проблемне навчання та розвиток
творчої діяльності студентів у
вищому навчальному закладі.

Методична розробка на засіданні циклової
комісії юридичних дисциплін (жовтень 2017
р.)

Шляхи вдосконалення пізнавальної
діяльності студентів під час
проведення занять з Цивільного
права.

Методична розробка на засіданні циклової
комісії юридичних дисциплін (березень 2017
р.)

Розвиток культури навчання як
фактор виховання творчої
особистості.
Рецензування навчально-методичних
видань НМЦ «Укоопосвіта»:
Цивільне та сімейне право.
Цивільне та сімейне право.
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100

Струтинська В.О.

Романюк М.В.

Гончарук А.Ю.

102

Доскалюк А.В.
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Лугова С.М.

Методичні рекомендації для самостійної
роботи для студентів кооперативних
технікумів та коледжів. Спеціальність: 081
Право. (2016 р.)

Правове забезпечення інноваційного
розвитку українського суспільства.

Конспект лекцій. Спеціальність: 081 Право.
(2016 р.)
Студентська конференція на юридичному
відділенні ЧКЕПК (квітень 2014 р.)

Правове регулювання та
правотворчість: співвідношення
понять.

Методичний семінар на засіданні циклової
комісії правознавчих дисциплін (жовтень
2013 р.)

Теоретичні та методологічні основи
впровадження інноваційних
технологій у навчальний процес.

Методичний семінар на засіданні циклової
комісії правознавчих дисциплін (листопад
2014 р.)

Методологія дослідження теорії
держави і права.

Методична розробка (квітень 2017 р.)

Актуальні питання права в контексті
законодавчих реформ – Струтинська
В.О.

Методична розробка (січень 2016 р.)

Рецензування навчально-методичних
видань НМЦ «Укоопосвіта»:
Теорія держави і права
Методика проведення нетрадиційних
лекцій.

Конспект лекцій з навчальної дисципліни
для підготовки молодших спеціалістів
спеціальності 081 Право. (2016 р.)
Методичний семінар на засіданні циклової
комісії правознавчих дисциплін (грудень
2014 р.)
Збірник завдань для практичних робіт і
плани семінарських занять для студентів
кооперативних технікумів та коледжів.
Спеціальність: 5.03040101 Правознавство.
(2015 р.)
Методична розробка (листопад 2015р.)

Рецензування навчально-методичних
видань НМЦ «Укоопосвіта»:
Кримінальний процес.
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Методична розробка на засіданні циклової
комісії юридичних дисциплін (грудень 2015
р.)

Організаційно-правові питання
оформлення прав на земельні ділянки.
Конспект лекцій з
дисципліни
Соціологія
Плани
семінарських
занять
з
дисципліни «Історія України» для
студентів
усіх спеціальностей
кооперативних технікумів і
коледжів

На замовлення НМЦ «Укоопосвіта», 2016
Розглянуто та схвалено на засіданні
циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
Протокол №6 від 6 лютого 2017р.
Відправлений електронний варіант на
замовлення НМЦ «Укоопосвіта»

Компетентнісний підхід в сучасній
освіті як необхідна умова розвитку
вмінь та навичок студентів

Стаття у всеукраїнському каталозі
«Відкритий урок: розробки, технології,
досвід», лютий 2017 р.

Використання
інноваційних
технологій навчання на заняттях з
історії

Стаття у газеті «Освіта Буковини»

Рецензія проекту методичних
рекомендацій та конспективного
викладу питань, визначених для
самостійної роботи студентів з
дисципліни Історія України (для усіх
спеціальностей)
Укладач: Свіженко О.В.

Розглянуто та схвалено на засіданні
циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
Протокол № 8а від 22 березня 2016р.

Рецензія проекту тестових завдань для
проведення тематичного контролю
знань, вмінь та навичок студентів з
дисципліни «Історія України» (для
усіх спеціальностей)
Укладачі: Мельник Л.І., Петрова А.І.,
Солтис Н.І.

Розглянуто та схвалено на засіданні
циклової комісії загальноосвітніх дисциплін
Протокол № 7а від 16 лютого 2016р.

Рецензія проекту планів семінарських
занять для студентів кооперативних
технікумів і коледжів (цикл
загальноосвітньої підготовки) з
дисципліни «Всесвітня історія». Усі
спеціальності. Укладачі:
Добровольський В.О., Сокальська
О.В.

Розглянуто та схвалено на засіданні
циклової комісії суспільно-гуманітарних та
природничо-наукових дисциплін
Протокол № 2 від 5 жовтня 2017р.

