






















МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
Донецький державний університет управління

Н А К А З

______ 20 м.  Донецьк

Про направлення 
викладачів на стажування

Згідно з планом підвищення кваліфікації штатних викладачів ДонДУУ 

на 2013 рік

Н А К А З У Ю :

1. Направити на стажування до ТОВ «Аккорд-тур» співробітників 

кафедри туризму Донецького державного університету управління: доктора 

наук з державного управління, доцента, завідувача кафедри туризму Стойку 

Андрія Васильовича, кандидата наук з державного управління, доцента 

Ахмедову Олену Олегівну, кандидата економічних наук, доцента Малік 

Людмилу Вікторівну, кандидата економічних наук, доцента Драгомірову 

Євгенію Сергіївну та викладача Шевцову Ольгу Олегівну терміном з 

09.09.2013 р. по 09.03.2014 р. без відриву від виробництва.

2. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з наукової 

роботи Дорофієнка В. В.

Бритченко 1.1.
334 12 57

Ректор О. С. Поважний



Проект наказу вносить:

Проректор з наукової 
роботи

Дорофієнко

Погоджено:

Проректор з навчальної роботи

'у  В. І. Токарева

Юрисконсульт

Я. Ю. Браташевська



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Проректор з наукової роботи

?жавного 
зління

.В. Дорофієнко

Звіт
про проходження підвищення кваліфікації (стажування)

Прізвище, ім’я, по батькові ____________
Науковий ступінь 
Вчене звання 
Посада

.і /й,-
гс ш ш и ,

Предметна (циклова) комісія (кафедра, 
інший структурний підрозділ)
Мета підвищення кваліфікації (стажування)

ш тт^ ллм&шїиш/і ли&гі,

Установа, в якій здійснювалось підвищення кваліфікації (стажувашти  ■ ■

Строк підвищення кваліфікації (стажування) з 20/Г р. по “У  
Наказ по установі від “л г ” ІеЛ£^£Іс%-_________20/б_ р. № {£3_
Навчальна програма підвищення кваліфікації (стажування) _

Аииіс а з  а л ії

, ________ іщ з Т
Рез^гетати підвищення кваліфікації (стажування) (заповнюється працівником) ^

р-тссіш> і0 Щ и

і^еіесаш ио рсш  
Прбпозиції щодо використання результатів Підвищення кваліфікації" (стажування)
(заповнюється працівником) ^

Ш Ш п  /с л г /  '

Працівник

Керівник установи



Документ, що підтверджує підвищення кваліфікації (стажування)______________
я£р/п

зв и ^ о  видала дшсуме^т)(назва, серія, номер, дата видачі документа, назва установи,

Звіт про результати підвищення кваліфікації (стажування) розглянуто і затверджено на 
засіданні ЬЄ€£АіС

і/яМ ’. м Ш ії
(назва предметної (циклової) комісії (кафедри, іншого структурного підрозділу)

“ Л / ” 20/*/ р., протокол № <¥_

Висновки та рекомендації щодо використання результатів підвищення кваліфікації 
(стажування)

96*} /

Голова предметної (циклової) комісії 
(завідувач кафедри, керівник іншого 
структурного підрозділу)

(прізвище та ініціали)

А



С Е Р Т И Ф І К А Т
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

ВИДАНИЙ

АХМЕДОВІЙ ОЛЕНІ ОЛЕГІВНІ
доценту Донецького державного університету управління, 

кандидату наук з державного управління у тому що вона з 09.09.2013 р. по 9.03.2014 р. 
пройшла стажування для викладачів учбових закладів за програмою 

«Організаційно-економічні засади формуванша^^^тичної привабливості України».

Директор 

09.03.2014 р.

Г.І. Бучинська








