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1.  Stepan 

KOSHKAROV 

APPLICATION OF EUROPEAN 

STANDARDS OF FINANCIAL 

STATEMENTS – INFORMATIONAL 

RESOURSE OF CONSUMER 

COOPERATION DEVELOPMENT IN 

UKRAINE 

The USV Annals of Economics and Public 

Administration, VOLUME 16. Suceava: 

Editura Universităţii “Ştefan cel Mare”, - 158 

p.,   p. 47-53., 2017. 

http://seap.usv.ro/annals/arhiva/USVAEPA_V
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2.  Кошкаров С.,  

Кошкарова Л. 

Реформування внутрішнього 

контролю у багаторівневій 

кооперативній системі в умовах 

євроінтеграції 

Наукова спадщина Йозефа Алоїза 

Шумпетера і сучасність: погляд із минулого 

в майбутнє. Матеріали ІІІ Міжнародної 

шумпетерівської конференції (21-22 жовтня 

2016 р.). /. - Чернівці: Чернівецький нац. 

ун-т, 2016. 

3.  Кошкаров С.А. Фінансова звітність багаторівневої 

системи споживчої кооперації 

України, її інформаційна відповідність 

сучасним європейським вимогам 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Економіка: зб. наук. пр. Вип. 

773-774 Черн. нац.. ун-т ім. Юрія 

Федьковича ./ – Чернівці, 2016. 

4.  Кошкаров С.А. Основні напрями євро інтеграційних 

реформувань контролю у споживчій 

кооперації 
 

Науковий вісник Чернівецького 

університету: Єкономіка: зб. наук. пр. Вип. 

777-778. Черн. Нац.. ун-т ім. Юрія 
Федьковича ./ – Чернівці, 2016. 

5.  Кошкаров С.А. Засади економічного аналізу у 

багаторівневих кооперативних 

системах в умовах євроінтеграції 

Вісник Чернівецького торговельно-

економічного інституту: Економічні науки. 

Випуск І-ІІ (65-66) ./ – Чернівці, 2017 

6.  Кошкаров С.А. Інтелектуальний аналіз у 

кооперативних системах України в 

умовах євроінтеграції 

 

Розвиток прикордонних регіонів в системі 

транскордонного співробітництва: матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, м. Чернівці, 27-28 квітня 2017р. 

/ Чернівці: Місто, 2017. 

7.  Кошкаров  С. А. Фінансова звітність багаторівневої 

системи споживчої кооперації 

України, її інформаційна відповідність 

сучасним європейським вимогам 

Транскордонне співробітництво: ключові 

ідеї та перспективи: Матеріали ХХІІІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції (22- 24 травня  2016 р.) / - 

Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2016. 

8.  Апопій Г.В. The Formation of the Institutional 

Environment of Rural Trade 

Journal of Research on Trade, Management and 

Economic Development. – 2015. – Vol. 2. – 
Issue 1. – P. 33 – 37. 

9.  Апопій Г.В. Торгівля в сільській місцевості: 

структурні зміни в трансформаційній 

економіці 

Торгівля, комерція, підприємництво: зб. 

наук. праць. – Львів: ЛКА, 2015. – Вип. 18. 

—  С. 11-16. 

10.  Апопій Г.В. Система торгівлі на селі, як об’єкт 

державного регулювання та підтримки 

Соціально-економічні проблеми сучасного 

періоду України: зб. наук. праць. — Львів: 

ДУ Інститут регіональних досліджень імені 

М.І.Долішнього НАНУ, 2015. – Вип. 6 (16). 

–   С.110-114. 

11.  Апопій Г.В. Нові елементи інфраструктури ринку Тези доповідей на науковій конференції за 

підсумками науково-дослідницької роботи. 

1992-1993 рр. – Львів, Львівська комерційна 

академія. 1993. – С. 41-43 

12.  Апопій Г.В. Потенціал сільської торгівлі: сутність 

та особливості 

Мережевий бізнес і внутрішня торгівля 

України та країн СНД: матеріали IV 
міжнародної науково-практична інтернет-

конференція, 16-17 квітня 2014 р. – Полтава: 

ПУЕТ, 2014. – С. 92-99. 
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13.  Апопій Г.В. Соціальні наслідки деградації торгівлі 

в сільській місцевості 

Стратегічні напрямки відновлення 

економіки та соціальної сфери України в 

умовах системної кризи: матеріали 

Міжнародної науково-практичної 

конференції,   11 грудня 2014. –  Львів: 
Ліана–М, 2014. – С. 57-62 

14.  Апопій Г.В. Особлива роль держави у формуванні 

інституціонального середовища для 

розвитку сільської торгівлі в Україні 

Модернізація системи державного 

управління: теорія та практика: матеріали 

науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, жовтня 2015 року. – 

Львів: Львівський регіональний інститут 

державного управління, 2015. – С. 99-101. 

15.  Апопій Г.В. Система сільської торгівлі як об’єкт 

державного регулювання і підтримки 

Стратегічні імперативи сучасного 

менеджменту-2016: зб. матеріалів ІІІ-ї 

Міжнародної науково-практичної 

конференції, 17-18 березня 2016 року. – К.: 

КНЕУ, 2016. – С. 16-21. 

16.  Апопій Г.В. Місце та роль підприємств торгівлі та 

сервісу в ринковій економічній 
системі 

Структурні зміни та сучасні тенденції 

розвитку внутрішньої торгівлі України: 
монографія / за ред. В.В. Апопія. – Львів: 

Новий Світ- 2000, 2017. – С. 61-75. 

17.  Апопій Г.В. Стратегічні пріоритети розвитку 

торгівлі в сільській місцевості 

Регіональна економіка: науково-практичний 

журнал. – Львів: ДУ Інститут регіональних 

досліджень імені І.М. Долішнього НАН 

України, 2017. – Вип. 2 (84).  – С.89-98. 

18.  Сасоліна Н.В. Проблеми формування маркетингових 

стратегій підприємств 

Торгівля, комерція, підприємництво: 

Збірник наукових праць Львівської 

комерційної академії. –Львів: вид-во 

комерційної академії, 2013. – 256 с. 

19.  Сасоліна Н.В. Критерії  вибору інноваційно-

маркетингових стратегій 

Науковий вісник Чернівецького 

торговельно-економічного інституту 

КНТЕУ: Вип. ІІІ. Економічні науки. – 

Чернівці: АНТ Лтд, 2014. – 518 с . 

20.  Костинюк Н.М. Інформаційне забезпечення як 
основний чинник інноваційного 

розвитку підприємства 

Науковий вісник ЧНУ: Збірник наукових 
праць. Вип. 730-731. Економіка. - Чернівці: 

ЧНУ, 2015. 

21.  Костинюк Н.М. Проблеми вдосконалення 

адміністрування ПДВ в Україні 

IV Міжнародна науково-практична інтернет-

конференція «Сучасні економічні системи: 

стан та перспективи», 2015. 

22.  Костинюк Н.М. 

 

Особливості оподаткування малого 

бізнесу 

ЧКЕПК «Податковий дайджест», 2016р. 

23.  Сапожнік О.М. 

 

Реформування в оподаткуванні 

заробітної плати в Україні 

ЧКЕПК «Податковий дайджест», 2016р. 

24.  Ковценюк Г.В. 

 

Зміни щодо адміністрування прямих 

податків в Україні 

ЧКЕПК «Податковий дайджест», 2016р. 

25.  Колодій С.І. Зміни при оподаткуванні непрямих 

податків в Україні 

ЧКЕПК «Податковий дайджест», 2016р. 

26.  Костинюк Н.М. Особливості обліку малого бізнесу Ш Міжнародна науково-практична 

конференція «Актуальні проблеми обліково-

аналітичного процесу в управлінні 

підприємницькою діяльністю», 2016. 

27.  Костинюк Н.М. Облікова політика, як фактор впливу 
на фінансові результати діяльності 

підприємств 

Методичне об’єднання викладачів 
фінансово-економічних дисциплін ВНЗ 1-2 

рівнів акредитації Чернівецької області 

Корпоративний збірник матеріалів 

Фінансові результати діяльності 

підприємств, установ, організацій, 2016. 

28.  Костинюк Н.М. Методика проведення заняття 

методом ділової гри по темі 

«Складання первинних і зведених 

документів, їх перевірка та 

бухгалтерська обробка. Виправлення 

помилок в документах» 

Методичне об’єднання викладачів 

фінансово-економічних дисциплін ВНЗ 1-2 

рівнів акредитації Чернівецької області 

Корпоративний збірник матеріалів «Сучасні 

ігрові технології та методики викладання 

фінансово-економічних дисциплін», 2017. 

 

 



29.  Сапожнік О.М. Нестандартні заняття  - спосіб 

підвищення ефективності навчання. 

 

Методичне об’єднання викладачів 

фінансово-економічних дисциплін ВНЗ 1-2 

рівнів акредитації Чернівецької області 

Корпоративний збірник матеріалів «Сучасні 

ігрові технології та методики викладання 
фінансово-економічних дисциплін», 2017. 

30.  Каспрук А.А. Методика проведення семінару – 

розгорнутої бесіди з політичної 

економії з теми «Загальні основи 

ринку» 

Методичне об’єднання викладачів 

фінансово-економічних дисциплін ВНЗ 1-

2р.а. Чернівецької області. 

Корпоративний збірник матеріалів «Сучасні 

ігрові технології та методики викладання 

фінансово-економічних дисциплін», 2017. 

31.  I. Gutsuliak Magnetic and structural changes in the 

near-surface epitaxial 

Y2.95Lao.o5Fe5Oi2 films after high-

dose ion implantation / I. Fodchuk I. 

Gutsuliak, V. Dovganiuk, A. 

Kotsyubynskiy, U. Pietsch, N. Pashniak, 

O. Bonchyk, I. Syvorotka, P. Lytvyn 

Applied Optics. - 2016. - 55. - P. B144-B149. 

32.  I. Gutsuliak Dependence of yttrium irom garnets 

magnetic domain structure on structural 

parameters I.M. Fodchuk, V.V. 

Dovganiuk, LI. Gutsuliak, P.M. Lutvun, 

N.V. Safryuk, V.P. Kladko, I.M. 
Syvorotka, O.Yu. Bonchyk, A.O. 

XV International conference of physics and 

technology of thin films and nanostructures 

(ICPTTFN-XV), 11-16 May 2015: Book of 

abstracts. - 2015 . -P .  265. 

33.  I. Gutsuliak. Defect and magnetic structure of 

Y2.95Lao.o5Fe50i2/Gd3Ga50i2 epitaxial 

systems I. Fodchuk, I. Gutsuliak, V. 

Dovganyuk, A. Kotsyubynskiy, N. 

Safriuk, P. Lytvyn, V. Kladko, M. 

Barchuk,  I. Syvorotka 

Biennial Conference on High Resolution X-Ray 

Diffraction and Imaging, 4-8 September 2016: 

Brno, Czech Republic. - Book of abstracts. - P. 

54. 

34.   І.І. Гуцуляк Особливості дефектної структури 

плівок залізо-ітрієвих гранатів різних 

товщин та її вплив на магнітні домени  

І.М. Фодчук, В.В. Довганюк, А.О. 

Коцюбинський, П.М. Литвин, 

Н.В. Сафрюк, В.П. Кладько, М. 
Барчук, І.М. Сиворотка 

7-ма Українська наукова конференція з 

фізики напівпровідників (УНКФН-7), 2016. 

35.  І.І. Гуцуляк Дефектна структура високоомних 

кристалів CdTe за даними 

високороздільної Х-променевої 

дифрактометрії/ І.М. Фодчук, 

М.С. Солодкий, І.І. Гуцуляк, В.В. 

Довганюк, O.JI. Маслянчук, Ю.Т. 

Роман, П.М. Литвин, Н.В. Сафрюк, 

В.П. Кладько, М. Барчук 

7-ма Українська наукова конференція з 

фізики напівпровідників (УНКФН-7), 2016. 

36.  К.В. Двирничук О  математическом моделировании 

задач управления динамикой толстых 

упругих плит. Часть 2. Управление 

при дискретно заданном желаемом 

состоянии /  В.А. Стоян,  
К.В. Двирничук 

Кибернетика и системный анализ. – 2015. – 

№ 2. 

37.  К.В. Двирничук Методы псевдоинверсной алгебры в 

задачах идентификации состояния 

толстых упругих плит / В.А. Стоян, 

К.В. Двирничук 

Кибернетика и системный анализ. - 2016.-

№4. 

38.  К.В. Двирничук Математическое моделирование 

прямих и обратных задач динамики 

толстого упругого слоя. Часть І. 

Математическое моделирование поля 

поперечных динамических смещений 

слоя / В.А. Стоян, К.В. Двирничук 

 

 
 

Проблемы управлення и информатики. - 

2016. - №4 



39.  К.В. Двирничук Математическое моделирование 

прямых и обратних задач динамики 

толстого упругого слоя. Часть II. 

Задачи управлення полем поперечных 

динамических смещений слоя / 
В.А. Стоян, К.В. Двирничук 

Проблемы управления и информатики. - 

2016.-№5 

40.  К.В. Двирничук Про один підхід до розв'язання задачі 

математичного моделювання 

одновимірної динамічної системи з 

неповно визначеним крайовим станом  

М.Петрович, Н.М. Требіна, 

К.В. Двірничук 

Вісник Київського університету. Сер. 

Кібернетика. - 2016. -№1 (15). 

 

41.  Dvirnychuk К. Solving the problem of mathematical 

modeling of a field of dynamic 

displacement of thick elastic plates/ 

K. Dvirnychuk, V. Stoyan // 

Problems of decjsion making under 

uncertainties (PDMU-2014): XXVIII 

International conference, august 25-30. - Brno, 

Czech Republic, 2016. 

42.  Фреяк А.В. Іноземні мова як чинники 

економічного розвитку 

Європейський вибір економічного поступу 

регіону (до 50-річчя ЧТЕІ КНТЕУ)/ 

Матеріали міжнародної науково-практичної 
конференції.– Чернівці, 2016р. – С. 271-273. 

43.  Фреяк А.В. Інноваційні педагогічні технології як 

засіб підвищення ефективності 

викладання іноземної мови 

ІІ Регіональна науково-практична 

конференція «Сучасні педагогічні технології 

та інноваційні методики навчання в 

підготовці молодших спеціалістів: 

методологія, теорія, досвід, проблеми» 

44.  Земба М. І. Використання ІКТ в організації 

роботи студентського самоврядування 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Освітні інновації: філософія, 

психологія, педагогіка» 

45.  Круліковська Н.І  

Фенюк І.В. 

Самостійна робота як засіб 

формування ключових компетенцій у 

студентів: уміння вчитися та 

особистісного самовдосконалення при 

вивченні хімії та біології 

Обласний семінар-практикум «Вико-

ристання інноваційних технологій як засіб 

формування ключових компетенцій на 

заняттях хімії, біології та екології»  

46.  Жугаєвич В.В. Нетрадиційне заняття з математики як 
засіб розвитку творчого потенціалу 

студентів 

Сертифікат учасника навчально-практичної 
конференції «Нетрадиційне заняття з 

математики як одна із форм активізації 

розумової діяльності студентів», яка 

проводилась в Сторожинецькому лісовому 

коледжі, 8 листопада 2016р. 

47.  Мартинчук В.І. Формування здорового способу життя 

під час занять з фізичного виховання 

дітей молодшого шкільного віку 

Публікація у збірнику «Матеріали ІІІ 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні проблеми 
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Методичний семінар на засіданні циклової 
комісії правознавчих дисциплін (листопад 

2013 р.) 

 

Методичний семінар на засіданні циклової 

комісії юридичних дисциплін (листопад 

2015 р.) 

 

 

 

Методична розробка (листопад 2017р.) 

93 Мартинюк Т.М.. 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.) 



94 Марисей Н.І. Порівняльний аналіз окремих 

положень Конституцій світу. 

 

Конституційні права і свободи 

людини та громадянина: порівняльний 
аналіз. 

 

Інноваційні напрямки розвитку 

правової системи України. 

 

Шляхи подолання проблем 

подвійного громадянства в Україні. 

 

Написання та розробка навчально-

методичної літератури на замовлення 

НМЦ «Укоопосвіта»: 
Історія держави і права України. 

Студентська конференція на юридичному 

відділенні ЧКЕПК (березень 2016 р.) 

 

Студентська конференція на юридичному 

відділенні ЧКЕПК (квітень 2015 р.) 
 

Методичний семінар на засіданні циклової 

комісії юридичних дисциплін (квітень 2016 

р.) 

Методична розробка (березень 2015 р.) 

 

 

Тести для студентів кооперативних 

технікумів і коледжів. Спеціальність: 

5.03030101 Правознавство (2016 р.) 

95 Шевчук Т.А. Правовий брейн-ринг. 

 

Написання та розробка навчально-

методичної літератури на замовлення 

НМЦ «Укоопосвіта»: 

Екологічне право. 

 

Конституційне право зарубіжних 

країн. 

 

 

 
Вища освіта України: стан і 

перспективи розвитку. 

 

Правове виховання як соціально-

педагогічна проблема. 

 

Рецензування навчально-методичних 

видань НМЦ «Укоопосвіта»: 

Екологічне право. 

 

 
Нотаріат України. 

 

 

 

 

Право соціального забезпечення. 

 

 

 

Екологічне право. 

Щорічно під час тижня права (березень) 

 

Збірник ситуаційних завдань для студентів 

кооперативних технікумів і коледжів. 

Спеціальність: 5.03030101 Правознавство 

(2015 р.) 

 

Плани семінарських занять з методичними 

рекомендаціями для студентів 

кооперативних технікумів і коледжів. 

Спеціальність: 081 Право 

 
Методичний семінар на засіданні циклової 

комісії юридичних дисциплін (лютий 2015 

р.) 

Методична розробка (листопад 2014 р.) 

 

 

Плани семінарських занять студентів 

кооперативних технікумів та коледжів. 

Спеціальність: 5.03040101 Правознавство. 

(2015 р.) 

 
Збірник ситуаційних завдань для студентів 

кооперативних технікумів та коледжів. 

Спеціальність: 5.03040101 Правознавство. 

(2015 р.) 

 

Збірник задач і ситуаційних завдань для 

студентів кооперативних технікумів та 

коледжів. Спеціальність: 081 Право. (2015 

р.) 

 

Плани семінарських  і завдань для 

практичних занять для студентів 
кооперативних технікумів та коледжів. 

Спеціальність: 081 Право. (2016 р.) 

96 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. 

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. 

 

Проблема ефективності законодавства 
та сучасний розвиток. 

 

Міжнародні стандарти освіти для 

юристів. 

 

Написання та розробка навчально-

методичної літератури на замовлення 

НМЦ «Укоопосвіта»: 

Судочинство у господарських судах. 

 

 
Рецензування навчально-методичних 

видань НМЦ «Укоопосвіта»: 

Судочинство в господарських судах.  

 

 

Фінансове право.  

 

 

 

 

Юридична деонтологія 

 

Методичний семінар на засіданні циклової 

комісії правознавчих дисциплін (лютий 2014 

р.) 

 

Методичний семінар на засіданні циклової 
комісії юридичних дисциплін (квітень 2017 

р.) 

Методична розробка (квітень 2015 р.)  

 

 

Збірник задач і ситуаційних завдань для 

студентів кооперативних технікумів та 

коледжів. Спеціальність: 5.03040101 

Правознавство. (2014 р.) 

 

 
Методичні рекомендації для самостійної 

роботи студентів кооперативних технікумів 

та коледжів. Спеціальність: 5.03040101 

Правознавство. (2015 р.)  

 

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.) 

97 Сташко Г.І. Економічно-правова безпека 
студентства(молоді). 

 

Правове поле студента-

першокурсника. 

 

Нове в українському законодавстві 

згідно Європейських стандартів. 

 

Профілактика правопорушень. 

 

 
Педагогічні інновації у викладанні 

юридичних дисциплін. 

 

Європейський досвід для 

забезпечення якості вищої освіти. 

 

Активізація навчальної діяльності 

студентів як проблема й завдання 

вузівської педагогіки. 

 

Написання та розробка навчально-

методичної літератури на замовлення 
НМЦ «Укоопосвіта»: 

Цивільний процес 

 

Рецензування навчально-методичних 

видань НМЦ «Укоопосвіта»: 

Історія держави і права зарубіжних 

країн. 

Історія держави і права зарубіжних 

країн. 

 

 
 

Відкрите засідання Юридичної клініки 
(жовтень 2015 р.) 

 

Відкрите засідання Юридичної клініки 

(листопад 2015 р.) 

 

Студентська конференція на юридичному 

відділенні ЧКЕПК (жовтень 2016 р.) 

 

Відкрите засідання Юридичної клініки 

(листопад 2016 р.) 

 
Методичний семінар на засіданні циклової 

комісії юридичних дисциплін (листопад 

2017 р.) 

Методична розробка (листопад 2016 р.) 

 

 

Методична розробка (січень 2016 р.) 

 

 

 

Збірник задач і ситуаційних завдань для 

студентів кооперативних технікумів та 
коледжів. Спеціальність: 5.03040101 

Правознавство (2014 р.) 

 

Плани семінарських занять студентів 

кооперативних технікумів та коледжів. 

Спеціальність: 5.03040101 Правознавство 

(2015 р.) 

 

Програму навчальної дисципліни для 

студентів кооперативних технікумів та 

коледжів. Спеціальність: 5.03040101 
Правознавство 

(2015 р.). 

 



98 Романович Т.Г. Проблемне навчання та розвиток 

творчої діяльності студентів у 

вищому навчальному закладі. 

 

Шляхи вдосконалення пізнавальної 
діяльності студентів під час 

проведення занять з Цивільного 

права. 

 

Розвиток культури навчання як 

фактор виховання творчої 

особистості. 

 

Рецензування навчально-методичних 

видань НМЦ «Укоопосвіта»: 

Цивільне та сімейне право.  
 

Цивільне та сімейне право.  

 

Методична розробка на засіданні циклової 

комісії юридичних дисциплін (жовтень 2017 

р.) 

 

Методична розробка на засіданні циклової 
комісії юридичних дисциплін (березень 2017 

р.) 

 

Методична розробка на засіданні циклової 

комісії юридичних дисциплін (грудень 2015 

р.) 

 

Методичні рекомендації для самостійної 

роботи для студентів кооперативних 

технікумів та коледжів. Спеціальність: 081 

Право. (2016 р.)  
 

Конспект лекцій. Спеціальність: 081 Право. 

(2016 р.) 

99 Струтинська В.О. Правове забезпечення інноваційного 

розвитку українського суспільства. 

 

Правове регулювання та 

правотворчість: співвідношення 

понять. 

 

Теоретичні та методологічні основи 

впровадження інноваційних 

технологій у навчальний процес. 
 

Методологія дослідження теорії 

держави і права. 

 

Актуальні питання права в контексті 

законодавчих реформ – Струтинська 

В.О. 

 

Рецензування навчально-методичних 

видань НМЦ «Укоопосвіта»: 

Теорія держави і права 

Студентська конференція на юридичному 

відділенні ЧКЕПК (квітень 2014 р.) 

 

Методичний семінар на засіданні циклової 

комісії правознавчих дисциплін (жовтень 

2013 р.) 

 

Методичний семінар на засіданні циклової 

комісії правознавчих дисциплін (листопад 

2014 р.) 
 

Методична розробка (квітень 2017 р.) 

 

 

Методична розробка (січень 2016 р.) 

 

 

 

Конспект лекцій з навчальної дисципліни 

для підготовки молодших спеціалістів 

спеціальності  081 Право. (2016 р.) 

100 Романюк М.В. Методика проведення нетрадиційних 
лекцій. 

 

Рецензування навчально-методичних 

видань НМЦ «Укоопосвіта»: 

 Кримінальний процес. 

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.) 

101 Гончарук А.Ю. Організаційно-правові питання 

оформлення прав на земельні ділянки. 

Методична розробка (листопад 2015р.) 

102 Доскалюк А.В. Конспект лекцій з дисципліни 

Соціологія 

На замовлення НМЦ «Укоопосвіта», 2016 

103 Лугова С.М. Плани семінарських занять з 

дисципліни «Історія України» для 

студентів  усіх спеціальностей 
кооперативних технікумів і 

коледжів 

 

Компетентнісний підхід в сучасній 

освіті як необхідна умова розвитку 

вмінь та навичок студентів 

 

Використання інноваційних 

технологій навчання на заняттях з 

історії 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні 

циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

Протокол №6 від 6 лютого 2017р. 
Відправлений електронний варіант на 

замовлення НМЦ «Укоопосвіта» 

 

Стаття у всеукраїнському каталозі 

«Відкритий урок: розробки, технології, 

досвід», лютий 2017 р. 

 

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. 

 

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. 

 
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 загальноосвітніх дисциплін 

Протокол № 8а від 22 березня 2016р. 

 

 
 

 

 

Розглянуто та схвалено на засіданні 

циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

Протокол № 7а від 16 лютого 2016р. 

 

 

 

 

 
Розглянуто та схвалено на засіданні  

циклової комісії суспільно-гуманітарних та  

природничо-наукових дисциплін 

Протокол № 2 від 5 жовтня 2017р. 


