
ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ГОСТЬОВИХ ЛЕКЦІЙ  

(семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо) 

у межах навчального процесу у синхронному режимі  

на 2021-2022 н.р.  

 

 № 

пор. 

Гість  

(прізвище, ім’я,  

де працює, країна) 

Тема лекції (семі-

нару, майстер-

класу, тренінгу 

тощо), мова 

Контингент слухачів Орієнтовна 

дата  

проведення 

Кафедра-

організатор Спеціальність,  

ОПП 

Освітній  

рівень 

У межах якої навчальної  

дисципліни буде проведено 

лекцію (семінар тощо) 

І семестр 

1. Хосе Інфанте,  

заступник директо-

ра з міжнародного 

підбору та прийому 

в університеті Тау-

сона 

Thekeytoimpressing 

US universities with 

your application 

Мова – англійська  

073 «Менеджмент», 

освітньо-професійна 

програма «Менедж-

мент», 051 «Еконо-

міка», освітньо-

професійна програма 

«Економіка та пра-

вове забезпечення 

бізнесу» 

Бакалавр 

 

«Ділова іноземна мова» Вересень 

2021 р. 

 

ДіМ та МК 

2.  Maria Mykhaylyk, 

a final-yearstudent of 

the Bromfield 

School, Harvard, MA 

Making a call 

Мова – англійська 

073 «Менеджмент», 

освітньо-професійна 

програма «Менедж-

мент персоналу» 

Бакалавр «Ділова англійська мова1» Вересень 

2021 р. 

 

ДіМ та МК 

3. Горбатюк Людми-

ла Олегівна, к.т.н., 

старший співробіт-

ник, Інститут гідро-

біології НАН Укра-

їни  

Контроль безпеч-

ності та якості пит-

ної води, методи 

визначення основ-

них токсикантів, 

Мова – українська 

 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Харчо-

ві технології та ін-

женерія» 

Бакалавр «Хімія та фармакогнозія рос-

лин» 

Вересень 

2021 р. 

 

ТОП 



 

4. Сорокіна Катери-

на Олександрівна, 

фахівець з якості, 

координатор про-

грам ISO НАССР 

ПрАТ «Вінницька 

кондитерська фаб-

рика» 

Застосування пек-

тинових речовин у 

кондитерському 

виробництві  

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Харчо-

ві технології та ін-

женерія» 

Бакалавр «Технологія природних харчо-

вих сорбентів» 

Вересень  

2021 р. 

ТОП 

5. Москальчук 

Андрій, 

фахівець по роботі 

зі страховими посе-

редниками та парт-

нерами страхової 

компанії «АСКА-

ЖИТТЯ» 

Страхування життя: 

сучасний стан та 

перспективи розви-

тку 

Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» 

Бакалавр, 

магістр 

«Страхування»,«Страхові послу-

ги», «Страховий менеджмент» 

Вересень 

2021 р. 

Фінансів 

6. Кириченко Ірина 

Назарівна, 

персональний 

асистент Віце-

Президента зі 

стратегічних та 

міжнародних 

проєктв німецької 
компанії Deutsche 

Telekom, в HQ в 

Бонні, Німеччина  

«Організаційний 

устрій та корпора-

тивна культура 

транснаціональних 

корпорацій на при-

кладі 

DeutscheTelekom» 

Мова – англійська 
 

073 «Менеджмент» 

ОПП «Менеджмент» 

Бакалавр «ЗЕД підприємства», «Менедж-

мент» 

Вересень 

2021 р. 

 

ЕПМ 

7. Коняшин А., вико-

навчий директор 

Федерації органіч-

ного руху України 

«Особливості роз-

витку органічного 

виробництва в 

Україні: реалії та 

перспективи» 

Мова – українська  

181 «харчові техно-

логії, ОПП «Техно-

логії органічних хар-

чових продуктів» 

Магістр «Основні принципи та вимоги до 

органічних харчових продуктів» 

Вересень 

2021 р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 



 

8. Кушнір Віктор 

Олегович, зав. 

відділу атестації 

Державної установи 

"Орган суспільного 

нагляду за 

аудиторською 

діяльністю", 

Україна 

«Правові засади  

атестації персона-

лу: види та функції, 

результати оціню-

вання працівників, 

філософія підпри-

ємства». 

Мова – українська. 

 

073 «Менеджмент» 

ОПП «Менеджмент 

персоналу» 

Бакалавр «Трудове право» Вересень 

2021 р. 

 

ЕПМ 

9. Дудник Олексій 

Миколайович, 

д.т.н., пров.н.сп. 

Інститут вугільних 

енерготехнологій 

НАН України 

Воднева енергетика 

та економіка. 

Мова – українська 

 

144 «Теплоенергети-

ка», ОПП «Теплое-

нергетика та енерго-

ефективні техноло-

гії» 

Доктор 

філософії, 

магістр 

«Екологічні наслідки викорис-

тання енергії та їх законодавче 

врегулювання». «Високоефекти-

вні системи генереції теплової та 

електричної енергії». 

Вересень 

2021 р. 

ТЕХТ 

10. Долюк А.В. Методи просування 

товарів 

Мова – українська 

075 "Маркетинг", 

ОПП  

"Маркетинг" 

Бакалавр 

Магістр  

«Поведінка споживачів» Вересень-

жовтень  

2021р. 

Маркетингу  

 

11. Білодідова Н.М. Сучасні інструмен-

ти онлайн-

просування товарів 

Мова – українська 

075 "Маркетинг", 

ОПП  

"Маркетинг" 

Бакалавр 

Магістр 

«Інтернет-маркетинг». «Марке-

тингова політика розподілу» 

Вересень-

Жовтень 

2021р. 

Маркетингу  

 

12. Остренська А.А., 

Нач. відділу марке-
тингу ТОВ «Фри-

дом Фінанс Украї-

на» 

 

Розвиток біржового 

ринку в Україні 
Мова – українська 

076 "Підприємницт-

во, торгівля та бір-
жова діяльність", 

ОПП "Підприємниц-

тво, торгівля та бір-

жова діяльність" 

Магістр 

Бакалавр 
 

«Ринок біржових послуг» 

«Аналіз біржових операцій» 
«Інфраструктура біржового рин-

ку» 

 

Вересень-

Жовтень  
2021 

Маркетингу 

13. Ігор Кірік, доцент, 

Могилівський дер-

жавний університет 

продовольства 

Транспортувальне 

та складське облад-

нання 

Мова – російська 

 

133 «Галузеве ма-

шинобудування» 

(ОПП «Інжиніринг 

харчових і біотехно-

логічних вироб-

ництв») 

Бакалавр 

 

«Пневматика та пневмоприводи» 

«Гідродинамічні процеси і обла-

днання» 

 

Жовтень 

2021р. 

МАХФВ 



 

14. Давиденко Олек-

сандр Сергійович   

головний інженер 

ТОВ «БМ Дистри-

бушин 2.0» 

Україна 

Проектування су-
часних систем хо-
лодопостачання та 
кондиціювання по-
вітря промислових і 
комерційних об’єк-
тів. Використання 
вторинної енергії 
холодильних уста-
новок для ГВП та 
опалення.  
 Мова – українська 

142 «Енергетичне 

машинобудування 

ОПП «Холодильні 

техніка та техноло-

гії» 

144 «Теплоенергети-

ка», ОПП «Теплое-

нергетика та енерго-

ефективні техноло-

гії» 

 

Бакалавр 

Магістр 

 

«Кондиціювання повітря»,  

«Проектування холодильних 

установок»,  

«Проектування теплоенергетич-

них систем»,  

«Енергоефективні теплотехно-

логічні процеси»,  

«Енергетичний аудит систем 

теплохолодопостачання» 

Жовтень 

2021 р. 

ТЕХТ 

15. Dean A. Johnson 

(USA), Master of 

Public 

Administration,  

Bachelor of Arts, 

Political Science, 

USA 

Jobinterview 

Мова – англійська  

072 «Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» освіт-

ньо-професійна про-

грама«Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» 

Магістр «Англійська мова за професій-

ним спрямування» 

«Іноземна мова професійного 

спрямування» 

Жовтень 

2021 р. 

ДіМ та МК 

16. Stuart Snuggs, a 

volunteeran 

daninvestor 

Education: a master 

of business 

administration, 
University of Texas, 

Austin 

BusinessTrip 

Мова – англійська  

076 «Підприємницт-

во, торгівля та бір-

жова діяльність» 

освітньо-професійна 

програма «Підприє-

мництво, торгівля та 
біржова діяльність» 

Бакалавр Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням) 

Жовтень 

2021 р. 

ДіМ та МК 

17. Станка Дямянова, 

професор, директор 

Разградської філії 

Русенського уні-

верситету;  

Антибактеріальні 

властивості харчо-

вих пакувальних 

плівок 

Мова – англійська 

133 «Галузеве 

 Ашинобудування» 

(ОПП «Інжиніринг 

харчових вироб-

ництв», Інжиніринг 

фармацевтичних ви-

робництв) 

Бакалавр 

Магістр 

«Технологічні комплекси харчо-
вих виробництв», «Технологія і 
обладнання пакування продукції 
харчових виробництв», «Ефек-
тивність технологічного облад-
нання галузі», «Інноваційне об-
ладнання фармацевтичної і біо-
технологічної галузей» 

Жовтень 

2021 р. 

МАХФВ 



 

18. Тараненко О.М., 

заступника дирек-

тора ТОВ 

«Хлібні інвестиції» 

«Впровадження 

сучасних техноло-

гійі обладнання як 

запорука високої 

конкурентоспро-

можності хлібопе-

карської продукції» 

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Техно-

логії хліба, кодитер-

ских,макаронних 

виробів тахарчокон-

центратів» 

Магістр «Практичні проблеми в техноло-

гіях борошняних, кондитерських 

виробів та харчоконцентратів» 

Жовтень 

2021 р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 

19. Мазярчук  Віктор, 

радник Голови Ра-

хункової палати 

Бюджетний процес 

та особливості дія-

льності Рахункової 

палати України. 

Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» 

Бакалавр, 

магістр 

«Фінанси», «Бюджетна систе-

ма», «Бюджетний менеджмент» 

Жовтень 

2021 р. 

Фінансів 

20. Кіщенко Ганна 

Василівна, 

Начальник управ-

ління в департа-

менті регіональної 

дистрибуції в Укр-

газбанку 

Побудова та розви-

токканалівобслуго-

вуванняклієнтів 

банку 

 

Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» 

Бакалавр, 

магістр 

«Банківська система», «Фінан-

совий аналіз ІІ (Аналіз банківсь-

кої діяльності)», «Банківський 

менеджмент» 

Жовтень 

2021 р. 

Фінансів 

21. Москаленко Тетя-

на Вікторівна, На-

чальник ДПІ у Го-

лосіївському районі 

ГУ ДФС у м. Києві  

Сервіснеобслуго-

вуванняплат-

никівподатків 

 

Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» 

Бакалавр, 

магістр 

«Фінанси», «Корпоративні фі-

нанси І (Фінанси підприємств)», 

«Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва», «Бюджетна 

система», «Податковий менедж-

мент» 

Жовтень 

2021 р. 

Фінансів 



 

22. Салатюк 
Павло,Vonage 
(США), Регіональ-
ний директор з 
продажу, Німеччи-
на 

Особливості діяль-
ності іноземних 
компаній в Німеч-
чині.  
Мова – українська. 

051 «Економіка», 
071 «Облік і оподат-
кування», 072 «Фі-
нанси, банківська 
справа та страхуван-
ня», 073 «Менедж-
мент», 075 «Марке-
тинг», 076 «Підпри-
ємництво, торгівля 
та біржова діяль-
ність»  

бакалавр «Економікс: мікро та макроеко-
номіка» 

Жовтень 
2021р. 

Економічної 
теорії 

23. Паливода С.Д., 
керівник пекарсь-
кого центру «Ле-
саффр Україна» 

Оптимізація техно-
логічних процесів 
виробництва круа-
санів 

181 «Харчові техно-
логії», ОПП «Техно-
логіїхліба, кондитер-
ських,макаронних 
виробів тахарчокон-
центратів» 

Магістр «Оптимізація та статистичні ме-
тоди аналізу в харчових техно-
логіях. Модуль 1. Оптимізація 
технологічних процесів вироб-
ництва борошняних, кондитер-
ських виробів та харчоконцент-
ратів» 

Жовтень-
листопад 
2021 р. 

Технології 
хлібопекар-
ських і кон-
дитерських 

виробів 

24. Представник орга-
нізації ЕІЕSЕС 

Міжнародне марке-
тингове стажування 
здобувачів 
Мова – українська 

075 "Маркетинг", 
ОПП  

"Маркетинг" 

Магістр 
Бакалавр 

 

«Маркетинг в галузях і сферах 
діяльності» 

Жовтень-
грудень  
2021р. 

Маркетингу 
 

25. Сергій Даценко 
 канд.хім.наук, 
менеджер з розвит-
ку бізнесу компанії 
Інгредіон, відпові-
дальний за ринки, 
що розвиваються 
 

Лекція «Функціо-
нальні крохмалі для 
розбудови текстури 
харчових продук-
тів». 
Мова – англійська 
 

181 «Харчові техно-
логії» 
ОП «Технології збе-
рігання, консерву-
вання та перероб-
лення плодів та ово-
чів», «Технології 
зберігання та пере-
роблення водних 
біоресурсів 

Магістр, 
бакалавр 

«Інноваційні харчові інгредієнти 
в технологіях харчових концент-
рованих продуктів, чаю кави та 
прянощів», «Функціональні інг-
редієнти, харчові та біологічно 
активні добавки в консервова-
них, охолоджених та сушених 
продуктах з рослинної сирови-
ни», «Харчові добавки в техно-
логіях перероблення водних біо-
ресурсів», «Технології овочевих 
та фруктових консервів» 

Жовтень 
2021 р. 

Техно-
логіїкон-

сервування 
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https://nuft.edu.ua/assets/images/News/2021/vibirkovi_NNIXT/magistr/xarchovi_tex/vodni_bioresursi/xarchovi-dobavki-v-texnologiyax-pereroblennya-vodnix-bioresu.pdf
https://nuft.edu.ua/assets/images/News/2021/vibirkovi_NNIXT/magistr/xarchovi_tex/vodni_bioresursi/xarchovi-dobavki-v-texnologiyax-pereroblennya-vodnix-bioresu.pdf


 

26. Ernst Denk, глав-

ный технолог ком-

пании Pfahnl, (Авс-

трия) 

 

«Листкове тісто. 

Вершковий План-

дер» 

Мова – англіська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Техно-

логії хліба, конди-

терських, макарон-

них виробів та хар-

чоконцентратів», 

ОПП «Технології 

органічних харчових 

продуктів» 

Магістр «Практичні проблеми в техноло-

гіях борошняних, кондитерських 

виробів та харчоконцентратів» 

 

«Основні принципи виробництва 

та вимоги до органічних харчо-

вих продуктів» 

Жовтень  

2021 р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Харчо-

ві технології та ін-

женерія» 

Бакалавр «Технології хлібобулочних ви-

робів» 

27. Фролова Валенти-

на Олегівна 

Консультант по 

стандартам  

GLOBALG.A.P. в 

Україні 

Навчальний семі-

нар  «Впроваджен-

ня систем управ-

ління безпечністю 

харчових продуктів 

згідно вимог між-

народних стандір-

тів» 

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Техно-

логії зберігання, 

консервування та 

перероблення плодів 

та овочів», «Техно-

логії зберігання та 

перероблення вод-

них біоресурсів», 

«Технології харчо-

вих концентрованих 
продуктів на основі 

фруктово-овочевої 

сировини, чаю, кави 

та прянощів» 

Бакалавр, 

магістр 

«Інноваційні технології в консе-

рвній галузі» 

«Технології зберігання та пере-

роблення водних біоресурсів» 

«Технологіїхарчових концентро-

ваних продуктів на основі фрук-

тово-овочевої сировини, чаю, 

кави та прянощів» 

«Основи управління якістю та 

безпечністю харчових продуктів 

Модуль 1.» 
 

Жовтень 

2021 р. 

Техно-

логіїкон-

сервування 

28. Кресін Олексій 

Веніамінович,  

д. юр. н., проф., 

керівник Центру 

порівняльного пра-

вового аналізу Ін-

«Типологія сучас-

них правових по-

рядків»(інноваційна 

лекція) 

Мова – українська 

 

141 «Електроенерге-

тика, електротехніка 

та електромеханіка» 

ОПП «Електротехні-

чні системи електро-

споживання»144 

Бакалавр, 

магістр, док-

тор філософії 

«Історія державності та культу-

ри України», «Історія та культу-

ра України» 

Жовтень 

2021 р. 

ГД 



ституту держави і 
права ім. В.Д. Ко-

рецького НАН 

України 

«Теплоенергетика» 
ОПП «Теплоенерге-

тика» 241 «Готель-

но-ресторанна спра-

ва», ОПП «Готельно-

ресторанна справа» 

072 «Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» галузі 

знань 07 «Управлін-

ня та адмініструван-

ня»; 

181 «Харчові техно-

логії», 

ОПП «Технологічна 

експертиза та безпе-

ка харчової продук-

ції» 

29. Представник підп-

риємства «Агуст» 

Особливості офор-

млення поліграфіч-

ної продукції 

Мова – українська 

061 "Журналістика", 

ОПП "Реклама та 

зв'язки з громадські-

стю" 

Бакалавр 

Магістр 

«Дизайн у рекламі та PR» 

«Цифрові технології в рекламі та 

PR» 

Жовтень-

грудень  

2021р. 

Маркетингу 

 

30. Диба А.О. Етапи створення 

бізнесу 

Мова – українська 

076 "Підприємницт-

во, торгівля та бір-

жова діяльність", 

ОПП "Підприємниц-

тво, торгівля та бір-

жова діяльність" 

Магістр 

Бакалавр 

 

«Управління стартап-проектами 

Бізнес-комунікації» 

 

Жовтень-

грудень  

2021р. 

Маркетингу 

. 

31. Жиникай Василь, 

зав. лаб. 

ТОВ «ДЬОЛЕР 

БУКОВИНА» 

Учасник DOEHLER 

GROUP 

Лекція «Інновації в 

технології сокових 

концентратів» 

Мова – українська  

181 «Харчові техно-

логії», ОП «Техно-

логії зберігання, 

консервування та 

перероблення плодів 

та овочів» 

Магістр, 

бакалавр 

«Інноваційні технології в консе-

рвній галузі» 

«Технології овочевих та фрукто-

вих консервів» 

Листопад 

2021 р. 

Техно-

логіїкон-

сервування 



 

32. Писарець Ольга 

Петрівна, к.т.н., 

інженер-технолог 

ТОВ "Інтерстарч 

Україна" 

Аспекти сучасного 

технологічного но-

ваторства у вироб-

ництві харчових 

продуктів  

Мова – українська 

 

181 «Харчові техно-
логії», ОПП «Техно-
логії зберігання, 
консервування та 
перероблення плодів 
та овочів», «Техно-
логії зберігання та 
перероблення вод-
них біоресурсів», 
«Технології харчо-
вих концентрованих 
продуктів на основі 
фруктово-овочевої 
сировини, чаю, кави 
та прянощів» 

Бакалавр, 

магістр 

«Перспективні напрями науко-

вих досліджень в технологіях 

харчових концентрованих про-

дуктів, чаю, кави та прянощів», 

«Перспективні методи наукових 

досліджень в консервній галузі», 

«Технологічні інновації при пе-

реробленні водних біоресурсів» 

Листопад 

2021 р. 

Технології 

консерву-

вання 

181 «Харчові техно-
логії», ОНП «Харчо-
ві технології» 

ОС «Доктор 

Філософії» 

«Актуальні проблеми харчових 

технологій»  

«Фаховий колоквіум» 

33. Поліщук Володи-

мир Миколайо-

вич, провідний ін-

женер-технолог 

Відділу харчових 

культур та фермен-

тів в країнах Украї-

на, Грузія, Вірменія 

ТОВ «Хр. Хансен 

Україна» 

Сучасні пробіотич-

ні культури та фер-

менти для вироб-

ництва молочних і 

молоковмісних 

продуктів 

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Техно-

логії зберігання, 

консервування та 

переробки молока» 

ОС «Магістр» «Інноваційні харчові інгредієнти 

у технологіях молочних та мо-

локовмісних продуктів» 

Листопад  

2021 р. 

Технології 

молока і мо-

лочних про-

дуктів 

34. Змієвський Юрій 

Григорович ,д.т.н., 

Головний інженер-

технолог з очищен-

ня води, ТОВ «Він-

кар Сістемс  

Сучасні мембранні 

методи оброблення 

молочної сировини 

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП  «Тех-

нології зберігання, 

консервування і пе-

реробки молока» 

ОС Магістр  «Інновації молокопкереробної 

галузі»  

Листопад  

2021 р. 

Технології 

молока і мо-

лочних про-

дуктів 



 

35. Босенко Олександр,  
к.е.н., Financial con-
troller / Compliance 
manager, Unifer In-
ternational GmbH / 
Unifer LLC 

Операційна діяль-
ність та структура 
компанії на при-
кладі німецького 
імпортера в Україні 
Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-
ківська справа та 
страхування» 

Бакалавр, 
магістр 

«Фінанси», «Корпоративні фі-
нанси І (Фінанси підприємств)», 
«Фінансова діяльність суб’єктів 
підприємництва», «Фінансовий 
менеджмент» 

Листопад 
2021 р. 

Фінансів 

36. Артеменко Марія 
Олексіївна, 
засновниця і керів-
ниця Центру розви-
тку благодійності, 
всеукраїнської бла-
годійної організації 
"Клуб Добродіїв", 
Україна 

«Взаємодія бізнесу 
та благодійних со-
ціальних проектів 
на досвіді благо-
дійного фонду 
«Клуб Добродіїв»». 
Мова – українська. 
 

073 «Менеджмент» 
ОПП «Менеджмент 
персоналу» 

Бакалавр 
 

«Підприємництво та соціальні 
проєкти» 

Листопад 
2021 р. 

ЕПМ 

37. Журавський Лео-
нід Віталійович, 
бізнесмен, керівник 
міжнародної Mo-
bileGameCompany 
"MysteryTag", 
Україна 

«Стратегічний ана-
ліз як один із осно-
вних методів в 
управлінні міжна-
родної компанії з 
видавництва та ро-
зробки ігор для мо-
більних платформ». 
Мова – українська 

073 «Менеджмент» 
ОПП «Менеджмент» 

Бакалавр 
 

«Стратегічний аналіз в 
управлінні» 

Листопад 
2021 р. 

ЕПМ 

38. Єфименко Євген 
Олегович, 
директор агентства 
політичних 
технологій"Political 
technologygroup" 
Яремич Леонід 
Олександрович, 
політолог, 
Україна 

«Конфліктогени як 
основа конфліктів 
та методи їх подо-
лання». 
Мова – українська 

073 «Менеджмент» 
ОПП «Менеджмент» 

Бакалавр 
 

«Управління конфліктами» Листопад 
2021 р. 

ЕПМ 



 

39. Тригуб Олена Во-
лодимирівна, 
Головний фахівець 
Департаменту ко-
мунікацій Націона-
льного банку Укра-
їни 

Поведінкова еко-
номіка: як ми ухва-
люємо фінансові 
рішення 
 
Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-
ківська справа та 
страхування» 

Бакалавр, 
магістр 

«Корпоративні фінанси І (Фі-
нанси підприємств)», «Фінансо-
вий аналіз І», «Фінансовий ана-
ліз ІІ (Аналіз банківської діяль-
ності)», «Фінансова діяльність 
суб’єктів підприємництва», «Фі-
нансовий менеджмент», «Стра-
ховий менеджмент», «Банківсь-
кий менеджмент». «Управління 
фінансовими ризиками» 

Листопад 
2021 р. 

Фінансів 

40. Сміян Олександра 
В’ячеславівна, 
заступник началь-
ника Києво-
Святошинського 
відділення ПАТ 
НАСК «ОРАНТА» 

Автотранспортне-
страхування 
 
Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-
ківська справа та 
страхування» 

Бакалавр, 
магістр 

«Страхування», «Страхові пос-
луги», «Страховий менеджмент» 

Листопад 
2021 р. 

Фінансів 

41. Ткаченко Денис 
Олегович, к.е.н., 
директор з корпо-
ративних зв’язків 
TEDIS Ukraine, 
Україна  

Лекція «Інвесту-
вання і транснаціо-
нальні корпорації», 
Мова – українська 

292 «Міжнародні 
економічні відноси-
ни», ОПП «Міжна-
родна економіка» 

бакалавр «Інвестування»  Листопад 
2021 р. 

Міжнарод-
ної економі-

ки 

42. Дученко Ю.М., 
президент Всеукра-
їнськоїасоціації 
пекарів (ВАП) 

«Стан хлібопекар-
ської галузі Украї-
ни і світові тенден-
ції хлібопечення», 
Мова – українська 

181 «Харчові техно-
логії», ОПП «Техно-
логіїхліба, кондитер-
ських,макаронних 
виробів тахарчокон-
центратів» 

Магістр «Практичні проблеми в техноло-
гіях борошняних, кондитерських 
виробів та харчоконцентратів» 

Листопад 
2021 р. 

Технології 
хлібопекар-
ських і кон-
дитерських 

виробів 

43. Вітюк Л.В., 
керівниця напрямку 
контролю якості 
виробництва, ТОВ 
«Хлібні інвестиції». 

«Сучасні іновації в 
технології хлібопе-
чення» 
Мова – українська 

181 «Харчові техно-
логії», ОПП «Техно-
логіїхліба, кондитер-
ських,макаронних 
виробів та харчокон-
центратів» 

Магістр «Інновації у технологіях борош-
няних, кондитерських виробів та 
харчо концентратів» 

Листопад 
2021 р. 

Технології 
хлібопекар-
ських і кон-
дитерських 

виробів 



 

44. Іванісова Ева, 
PhD, Словацький 
сільськогосподар-
ський універси-
тет в м. Нітра, Сло-
ваччина 

Лекція «Технологія 
кави»,  
Мова – англійська 

181 «Харчові техно-
логії», ОПП «Харчо-
ві технології та інже-
нерія» 

Бакалавр «Технології харчових концент-
ратів» 

Листопад 
2021 р. 

Технології 
хлібопекар-
ських і кон-
дитерських 

виробів 181 «Харчові техно-
логії» ОПП «Техно-
логії хліба, конди-
терських, макарон-
них виробів та хар-
чоконцентратів», 
ОПП «Технології 
органічних харчових 
продуктів» 

Магістр 
 

 «Практичні проблеми в техно-
логіях борошняних, кондитерсь-
ких виробів та харчових концен-
тратів» 
«Основні принципи та вимоги до 
органічних харчових продуктів» 

45. Басок Борис Іва-
нович, чл.кор. НАН 
України, Інститут 
технічної теплофі-
зики НАН України 

Комплексні систе-
ми опалення при-
міщень на базі теп-
лових насосів, аку-
муляторів теплоти 
та альтернативних 
джерел енергії. 
 Мова – українська 
 

144 «Теплоенергети-
ка», ОПП «Теплое-
нергетика та енерго-
ефективні технології 
142 «Енергетичне 
машинобудування 
ОПП «Холодильні 
техніка та техноло-
гії» 

Бакалавр, 
Магістр, 
Доктор 

філософії 

«Екологічні наслідки викорис-
тання енергії та їх 
законодавче врегулювання». 
«Наукові засади накопичення та 
зберігання енергії». 

Листопад 
2021 р. 

ТЕХТ 

46. Магдалена Буні-
овська, PhD, 
доцент, Жешувсь-
кий університет,  
Польща  

Організація навча-
льного процесу та 
сучасні напрями 
наукових дослі-
джень у Жешувсь-
кому Університеті 
Мова – англійська 

181 «Харчові техно-
логії», ОПП  «Техно-
логії зберігання, кон-
сервування і переро-
бки молока» 

ОС «Магістр»  «Світові тенденції розвитку ін-
дустрії переробки молока» 
 

Листопад-
грудень 
2021 р. 

Технології 
молока і мо-
лочних про-

дуктів 

47. Капрельянц Л. В., 
д-р техн. наук, 
проф., 
завідуючий кафед-
роюбіохімії, мікро-
біологіїта фізіології 
харчування 

«Біо- та нанотехно-
логії функціональ-
них харчових інг-
редієнтів»,  
Мова –  українська 

181 «Харчові техно-
логії», ОПП «Техно-
логіїхліба, кондитер-
ських,макаронних 
виробів тахарчокон-
центратів» 

Магістр «Практичні проблеми в техноло-
гіях борошняних, кондитерських 
виробів та харчоконцентратів» 

Грудень 
2021 р. 

Технології 
хлібопекар-
ських і кон-
дитерських 

виробів 



(Одеський націона-
льний технологіч-
ний університет) 
«Хлібні інвестиції» 

48. Золтан Хеннеберг 

Докт.інж.наук.  

SES (Senior 

Experten Service) 

Німеччина. 

Тривимірне моде-

лювання теплогід-

родинамічних про-

цесів (CFD ANSYS) 

Мова – англійська 

144 «Теплоенергети-

ка», ОПП «Теплоене-

ргетика та енергоефе-

ктивні технології 

142 «Енергетичне 

машинобудування 

ОПП «Холодильні 

техніка та технології» 

Магістр, 

Доктор 

філософії 

«Обчислювальна гідрогазодина-

міка» 

Грудень 

2021 р. 

ТЕХТ 

 

49. Дахно Б.М., прові-

дний технолог то-

вариства "Україн-

сько-словенське 

спільне підприємс-

тво "Київський об-

ласний хлібопекар-

ський комплекс" 

«Проблеми покра-

щання асортименту 

хлібобулочних ви-

робів» 

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Харчо-

ві технології та інже-

нерія» 

Бакалавр «Технології хлібобулочних ви-

робів» 

Грудень 

2021 р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 

50. Prof. Ilona Teodora 

Miceikienė, 

Biomeicine and Food 

Technology, Alytaus 

kolegija University 

of Applied Sciences, 

Литва 

Лекція «Регулю-

вання використання 

харчових добавок у 

Литві   на держав-

ному рівні»  

Мова – англійська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Харчо-

ві технології та 

 н.женерія» 

Бакалавр «Основи управління якістю та 

безпечністю харчових продук-

тів» 

Грудень 

2021 р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 181 «Харчові техно-

логії» ОПП «Техно-

логії хліба, конди-

терських, макарон-

них виробів та хар-

чоконцентратів» 

Магістр «Регулювання використання ха-

рчових добавок в різних техно-

логіях та гармонізація європей-

ських регламентів в Україні на 

шляху Євроінтеграції» 

181 «Харчові техно-

логії» ОПП «Техно-

логії органічних хар-

чових продуктів» 

Магістр 



 

51. Адамчик Грета, 

PhD, доцент,  

Жешувський уні-

верситет, Польща 

Лекція «Особливо-

сті реологічних си-

стем в хлібопекар-

ській, кондитерсь-

кій, макаронній та 

харчоконцентратній 

промисловості», 

Мова – англійська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Техно-

логії хліба, конди-

терських, макарон-

них виробів та хар-

чоконцентратів» 

Магістр «Інноваційні технології борош-

няних, кондитерських виробів та 

харчо концентратів» 

«Практичні проблеми в техноло-

гіях борошняних, кондитерських 

виробів та харчових концентра-

тів» 

Грудень 

2021 р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 

181 «Харчові техно-

логії». ОНП «Харчо-

ві технології» 

PhD «Актуальні проблеми харчових 

технологій» 

52. Пилипенко Тетя-

на, в.о. директора 

ТОВ «Інтерджус» 

Лекція «Вимоги 

закордонних парт-

нерів до якості екс-

портованої продук-

ції. 

Сертифікація BRC 

– стандарт з безпе-

ки харчових проду-

ктів» 

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії», «Технології 

зберігання, консер-

вування та перероб-

лення плодів та ово-

чів», «Технології 

зберігання та пере-

роблення водних 

біоресурсів», «Тех-

нології харчових 

концентрованих 

продуктів на основі 

фруктово-овочевої 

сировини, чаю, кави 
та прянощів» 

Магістр, 

бакалавр 

«Технології овочевих та фрукто-

вих консервів» 

«Основи управління якістю та 

безпечністю харчових продуктів 

Модуль 1» 

«Менеджмент якості та безпеки 

продуктів перероблення водних 

біоресурсів»  

«Менеджмент якості та безпеки 

консервованих продуктів»  

«Менеджмент якості та безпеки 

харчових концентрованих про-

дуктів, чаю, кави та прянощів» 

Грудень 

2021 р. 

Техно-

логіїкон-

сервування 

53. Бєляєва Світлана 

Олександрівна, д. 

ііст.н., проф., 

старший науковий 

співробітник Інсти-

туту археології 

НАН України, член 

Європейської асо-

ціації археологів. 

«Українські обрії 

Північного Причо-

рномор’я: побудова 

нового бачення іс-

торії України».  

Мова – українська 

 

Усі спеціальності та 

ОПП ННІТІ ім. акад 

І.С. Гулого та  

ННІЕ і У 

Бакалавр «Історія державності та культу-

ри України», «Історія та культу-

ра України» 

Грудень 

2021 р. 

ГД 



54. Колесникова  

Таісія Леонідівна, 

головний технолог 

ПрАТ "Укроптба-

калія"  

Сучасні тенденції 
розвитку харчових 

підприємств 

Мова – українська 

181 «Харчові техно-
логії», ОПП «Техно-

логії зберігання, 

консервування та 

перероблення плодів 

та овочів», «Техно-

логії зберігання та 

перероблення вод-

них біоресурсів», 

«Технології харчо-

вих концентрованих 

продуктів на основі 

фруктово-овочевої 

сировини, чаю, кави 

та прянощів» 

Бакалавр, 
магістр 

«Перспективні напрями науко-
вих досліджень в технологіях 

харчових концентрованих про-

дуктів, чаю, кави та прянощів», 

«Перспективні методи наукових 

досліджень в консервній галузі», 

«Технологічні інновації при пе-

реробленні водних біоресурсів» 

«Технології овочевих та фрукто-

вих консервів» 

Грудень 
2021 р. 

Технології 
консерву-

вання 

55. Неля Гребінічен-

ко, керівник напрям-
ку трудових ресурсів 
Печерської філії-
АТ КБ «Приватбанк» 

Сучасні тенденції 

диджиталізації в 

банківській сфері 

 

Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» 

Бакалавр, 

магістр 

«Інформаційні системи і техно-

логії у фінансах»,  «Банківська 

система», «Фінансовий аналіз ІІ 

(Аналіз банківської діяльності)», 

«Банківський менеджмент» 

Грудень 

2021 р. 

Фінансів 

56. Нестеровська Зоя, 

генеральний мене-

джер з фінансового 

моніторингу ТОВ 

«Манівео швидка 

фінансова допомо-

га» 

Фінансовий моні-

торинг у сфері не-

банківського кре-

дитування 

 

Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» 

Бакалавр, 

магістр 

«Корпоративні фінанси І (Фі-

нанси підприємств)», «Фінансо-

вий аналіз І» 

Грудень 

2021 р. 

Фінансів 

57. Башта Олександр 

Васильович, до-

цент, к.т.н., Націо-

нальний авіаційний 

університет 

Сучасне обладнан-

ня для реалізації 

процесів сушіння та 

заморожування, 

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Харчо-

ві технології та ін-

женерія» 

Бака-лавр «Основи кріогенних і сушильних 

технологій» 

Грудень  

2021 р. 

ТОП 



 

ІІ семестр 

58. Експерт наглядової 

ради Великої хартії 

університетів, Іта-

лія 

Життєві цінності 

університетів в 

глобалізованому 

світі 

Мова – англійська 

 

133 «Галузеве ма-

шинобудування» 

(ОПП «Інжиніринг 

харчових вироб-

ництв», Інжиніринг 

фармацевтичних ви-

робництв) 

Бакалавр 

Доктор 

філософії, 

Магістр 

«Психологія ділової комуніка-

ції» 

«Філософія техніки» 

«Новітні ресурсо- та енергоефе-

ктивні матеріали в галузевому 

машинобудуванні» 

Січень  

2022р. 

МАХФВ 

59. Олег Байдик 

Фінансовий консу-

льтант 

Dt-CtConsulting - 

Ukrainianeditorialoff

ice 

Оподаткування не-

прибуткових орга-

нізацій 

 

Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» 

Бакалавр, 

магістр 

«Фінанси», «Корпоративні фі-

нанси І (Фінанси підприємств)», 

«Фінансова діяльність суб’єктів 

підприємництва», «Бюджетна 

система», «Податковий менедж-

мент» 

Січень  

2022р. 

Фінансів 

60. Павліченко  Воло-

димир Анатолійо-

вич  інженер-

проектувальник 

ТОВ «БМ Дистри-

бушин 2.0» 

Україна 

Система Matelex, як 

інструмент моніто-

рингу ефективного 

використання 

енергії та своєчас-

ного виявлення ви-

токів холодоагенту. 

 Мова – українська 

142 «Енергетичне 

машинобудування 

ОПП «Холодильні 

техніка та техноло-

гії», 144 «Теплоенер-

гетика», ОПП «Теп-

лоенергетика та ене-

ргоефективні техно-

логії» 

Бакалавр 

Магістр 

 

«Холодильні установки» 

«Захист навколишнього середо-

вища» 

«Екологічні наслідки викорис-

тання енергії та їх законодавче 

врегулювання» 

«Холодильні агенти: аспекти 

використання та утилізації» 

Січень 

2022 р 

ТЕХТ 

61. Мельник Михайло 

Михайлович 

регіональний пред-

ставник 

АнкорТеплоенерго 

Україна 

Енергоефективне 
теплообмінне обла-

днання. 

Мова – українська 

142 «Енергетичне 
машинобудування 

ОПП «Холодильні 

техніка та техноло-

гії», 144 «Теплоенер-

гетика», ОПП «Теп-

лоенергетика та ене-

ргоефективні техно-

логії» 

Бакалавр 
Магістр 

 

«Теплотехнологічні процеси та 
установки» 

«Проектування теплоенергетич-

них систем» 

Лютий 
2022 р. 

ТЕХТ 



 

62. Світлана Говору-
шко, головний бух-
галтер ПрАТ «СК 
«Капітал_ 
Страхування» 

Забезпечення фі-
нансової стійкості 
та платоспромож-
ності страховика 
Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-
ківська справа та 
страхування» 

Бакалавр, 
магістр 

«Страхування», «Страхові пос-
луги», «Страховий менедж-
мент», «Фінанси страхових ор-
ганізацій» 

Лютий 
2022 р. 

Фінансів 

63. Сергій Вовкодав, 

технічний лідер в  

стартапі AYLIEN,    

м. Дублін, Ірландія  

 

Лекція «Як працює 

високочастотний 

трейдінг», 

Мова – російська   

151 «Автоматизація 
та компۥтерно-
інтегровані техноло-
гії», ОПП «Інтелек-
туальні комп’ютерні      
системи керування», 
«Комп’ютерні тех-
нології та програму-
вання в автоматизо-
ваних системах 
управління» 

Магістр «Інтелектуальний аналіз даних» Лютий 

2022р. 

Автоматиза-

ції та 

комп’ю-

терних тех-

нологій  си-

стем управ-

ління 

 

64. Озкале Євгенія, 

Playrix (Дублін) 

менеджер управи-

тель з персоналу 

Як побудувати ус-

пішну кар’єру у 

міжнародній ком-

панії.  

Мова – українська 

051 «Економіка», 071 
«Облік і оподатку-
вання», 072 «Фінан-
си, банківська справа 
та страхування», 073 
«Менеджмент», 075 
«Маркетинг», 076 
«Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність»  

Бакалавр «Економікс: мікро та макроеко-

номіка» 

Лютий  

2022р. 

Економічної 

теорії 

65. Сілагадзе М.О., 

д.т.н., проф., Дер-

жавний університет 

ім. Акакія Церетелі 

(Грузія) 

«Інновации в прои-

зводстве кондитер-

ских  и хлебобуло-

чных изделий ново-

го поколения» 

Мова – російська 

181 «Харчові техно-
логії», ОПП «Техно-
логії хліба, кодитер-
ських, макаронних 
виробів та харчокон-
центратів», ОПП 
«Технології органіч-
них харчових  про-
дуктів» 

Магістр «Наукові підходи керівництва 

якістю кондитерських виробів та 

харчо концентратів», 

 

«Інновації у технологіях органі-

чних харчових продуктів» 

Лютий-

Березень 

2022р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 



 

66. Поліщук Володи-

мир Миколайо-

вич, провідний ін-

женер-технолог 

Відділу харчових 

культур та фермен-

тів в країнах Украї-

на, Грузія, Вірменія 

ТОВ «Хр. Хансен 

Україна» 

Пробіотичні куль-

тури та ферменти 

для молочних про-

дуктів: сучасні пог-

ляди та концепції. 

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії», ОНП «Харчо-

ві технології» 

ОС «Доктор 

філософії» 

«Натуральні технологічно-

функціональні інгредієнти в те-

хнологіях молочних та молоков-

місних продуктів» 

Лютий-

березень  

2022 р. 

Технології 

молока і мо-

лочних про-

дуктів 

67. Антонюк  А. Г. 

Головний енерге-

тик  ПрАТ "Київх-

ліб"  

"Досвід експлуата-

ції та впровадження 

енергозберігаючих 

технологій в хлібо-

пекарській галузі 

України",  

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Харчо-

ві технології та інже-

нерія» 

Бакалавр «Проектування харчових вироб-

ництв» 

Лютий-

березень 

2022 р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 

68. Наумова О.О., 

д.м.н. 

президент ВГО 

«Українська спілка 

Целіакїї» 

«Вимоги до харчо-

вих продуктів для 

хворих на целіа-

кію»,  

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії» ОПП «Техно-

логії хліба, конди-

терських, макарон-

них виробів та хар-

чоконцентратів», 

ОПП «Технології 
органічних харчових 

продуктів» 

Магістр 

 

«Сучасні технології борошня-

них, кондитерських виробів та 

харчоконцентратів спеціального 

призначення» 

 

 

«Органічні харчові продукти 
спеціального призначення» 

Лютий-

березень 

2022 р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 

69. Заєць В.М. 
начальник відділу 
державної політики 
у сфері органічного 
виробництва Мініс-
терства розвитку 
економіки, торгівлі 
та сільського гос-
подарства України 

«Стан органічного 

виробництва в 

Україні»,  

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії» ОПП «Техно-

логії органічних хар-

чових продуктів» 

Магістр «Інновації у технологіях органі-

чних харчових продуктів» 

Лютий-

березень 

2022 р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 



70. Сергій Вовкодав, 
технічний лідер в  

стартапі AYLIEN,    

м. Дублін, Ірландія  

 

Лекція «Аналіз  
неструктурованих 

даних», 

Мова – російська  

151 «Автоматизація 
та компۥю-терно-

інтегровані техноло-

гії», ОПП «Інтелек-

туальні комп’ютерні      

системи керування», 

«Комп’ютерні тех-

нології та програму-

вання в автоматизо-

ваних системах 

управління» 

Магістр «Інтелектуальний аналіз даних» Березень 
2022р. 

Автоматиза-
ції та 

комп’ю-

терних тех-

нологій  си-

стем управ-

ління 

 

71. Голікова Т.П., те-

хнолог пекарського 

центру «Лесафф-

Україна» 

«Застосування ни-

зькотемпературних 

технологій в хлібо-

пекарському виро-

бництві»,  

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Харчо-

ві технології та інже-

нерія» 

Бакалавр «Низькотемпературні та екстру-

зійні технології» 

Березень 

2022 р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 

72. Мельник Дмитро, 

Керівник відділу 

екоінновацій МХП, 

Виконавчий дирек-

тор платформи 

Global 100% 

REUkraine 

Глобальні тренди 

декарбонізації та 

зміна екологічних 

податків: світовий 

та український дос-

від 

Мова - українська 

072 «Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» 

Бакалавр, 

Магістр 

«Глобальна економіка», «Фінан-

си», «Бюджетна система», «По-

датковий менеджмент» 

Березень 

2022 р. 

Фінансів 

73. Ірина Глазунова, 

директор страхової 

компанії «ТАС 

LifeПолтава» 

Особливості нако-

пичувального стра-

хування 

Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» 

Бакалавр, 

Магістр 

«Страхування», «Страхові пос-

луги», «Страховий менедж-

мент», «Фінанси страхових ор-

ганізацій» 

Березень 

2022 р. 

Фінансів 

74. Експерт асоціації 

«Європейський на-

прям», м. Велико 

Тирново, Болгарія 

Безпека харчової 

продукції: від фер-

ми до столу 

Мова – болгарська 

(з перекладачем) 

133 «Галузеве маши-

нобудування» (ОПП 

«Інжиніринг харчо-

вих виробництв», 

Інжиніринг фармаце-

втичних виробництв) 

Магістр «Валідація процесів і обладнан-

ня» 

«Системи підготовки повітря» 

«Ефективність технологічного 

обладнання галузі» 

 

Квітень 

2022р. 

МАХФВ 

75. Пірогова Алла Мотиваційні заходи 072 «Фінанси, бан- Бакалавр, «Управління трудовими відно- Квітень Фінансів 



Володимирівна, 

керівникгрупипід-

бору, адаптаціїта 

взаємодії з персо-

налом, ТОВ «ВФ 

Ритейл». 

підвищення ефек-
тивності реалізації 

бізнес-процесів 

компанії шляхом 

впровадження ком-

пенсаційних про-

грам 

Мова – українська 

ківська справа та 
страхування» 

Магістр синами», «Корпоративні фінанси 
І (Фінанси підприємств)», «Фі-

нансовий менеджмент», «Стра-

ховий менеджмент», «Банківсь-

кий менеджмент» 

2022 р. 

76. Бондарь Наталія, 

заступник началь-

ника відділу креди-

тування суб’єктів 

природних монопо-

лій, 

АКЦІОНЕРНЕ 

ТОВАРИСТВО 

«ДЕРЖАВНИЙ 

ОЩАДНИЙ БАНК 

УКРАЇНИ» 

Перспективи кре-

дитування природ-

них монополій 

 

Мова – українська 

072 «Фінанси, бан-

ківська справа та 

страхування» 

Бакалавр, 

Магістр 

«Корпоративні фінанси І (Фі-

нанси підприємств)», «Корпора-

тивні фінанси ІІ», «Фінансова 

діяльність суб’єктів підприєм-

ництва», «Банківська система», 

«Фінансовий аналіз ІІ (Аналіз 

банківської діяльності)», «Бан-

ківський менеджмент» 

Квітень 

2022 р. 

Фінансів 

77. Юренієне Віргінія, 

доктор, професор 

Вільнюського уні-

верситету, Литва 

Лекція «Туристич-

на індуст-

рія:Україна-Литва», 

Мова – англійська 

292 «Міжнародні 

економічні відноси-

ни», ОПП «Міжна-

родна економіка» 

Бакалавр «Міжнародна туристична діяль-

ність»  

Квітень 

2022 р. 

Міжнарод-

ної економі-

ки 

78. Польських М.А., 

керівник відділу 

інтернет продажів  

компанії PASTRY 

«Асортимент шо-

коладу та шоколад-

них аксесуарів на 

українському рин-

ку»  

Мова – українська  

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Харчо-

ві технології та інже-

нерія» 

Бакалавр «Технології кондитерських ви-

робів» 

Квітень-

травень 

2022 р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 

79. Пастушенко Н.П. 

к.т.н., керівник сі-

мейної кав’ярні-

кондитерської 

«SweetKingdom»  

«Сучасні тенденції 

в оздобленні тортів 

і тістечок»  

Мова – українська 

181 «Харчові техно-

логії», ОПП «Харчо-

ві технології та інже-

нерія» 

Бакалавр «Технології кондитерських ви-

робів» 

Квітень-

травень 

2022 р. 

Технології 

хлібопекар-

ських і кон-

дитерських 

виробів 

80. Носова Юлія Інновації в страху- 072 «Фінанси, бан- Бакалавр, «Страхування», «Страхові пос- Травень Фінансів 



В’ячеславівна, 

в.о. голови правлін-

ня СК «Інновацій-

ний страховий капі-

тал» 

ванні 
 

Мова – українська 

 

ківська справа та 
страхування» 

Магістр луги», «Страховий менедж-
мент», «Фінанси страхових ор-

ганізацій» 

2022 р. 

81. Іващенко Олексій 

Сергійович 

представник 

центрального регі-

ону  

K-FLEX UKRAINE 

Україна 

Теплова ізоляція K-

FLEX для енерге-

тичного та холоди-

льного обладнання.  

Мова – українська 

142 «Енергетичне 

машинобудування 

ОПП «Холодильні 

техніка та техноло-

гії» 

144 «Теплоенергети-

ка», ОПП «Теплое-

нергетика та енерго-

ефективні техноло-

гії» 

Бакалавр 

Магістр 

 

«Кондиціювання повітря» 

«Проектування холодильних 

установок» 

«Проектування теплоенергетич-

них систем» 

Травень 

2022 р. 

ТЕХТ 

 

82. Ковнір Євгеній 

Анатолійович, кері-

вник офісу із управ-

ління операційною 

ефективністю Агро-

промхолдингу «Ас-

тарта», член Амери-

канської асоціації 

якості 

Ефективність під-

ходу Six Sigm 

Мова – українська 

181 Харчові техноло-

гії, 151 Автоматиза-

ція та комп’ютерно-

інтегровані техноло-

гії, 133 Галузеве ма-

шинобудування Мі-

ждисциплінарна 

ОНП «Lean-

виробництво харчо-

вої продукції»  

181 Харчові техноло-

гії ОПП «Технологі-

чна експертиза та 

безпека харчової 

продукції»  

Бакалавр 

Магістр 

 

«Основи методології Lean Six 

Sigma» 

«Компонування технологічних 

потокових ліній» 

«Науково-дослідницький прак-

тикум» 

«Управлінські рішення та до-

кументування» 

«Технологічна експертиза виро-

бництва харчової продукції» 

 

Травень 

2022 р. 

ЕХП 

83. Мирополець 

Олександр Григо-

рович 

представник  

“ЄБМ-ПАПСТ 

Переваги викори-

стання ЕС-

вентиляторів для 

теплоенергетичного 

та холодильного 

142 «Енергетичне 

машинобудування 

ОПП «Холодильні 

техніка та техноло-

гії» 

Бакалавр 

Магістр 

 

«Нагнітачі та теплові двигуни» 

Кондиціювання повітря 

Проектування холодильних 

установок 

Проектування теплоенергетич-

Червень 

2022 р. 

ТЕХТ 



Україна“ 

 

обладнання. 
Мова – українська 

144 «Теплоенергети-
ка», ОПП «Теплое-

нергетика та енерго-

ефективні техноло-

гії» 

них систем 

 


