
   

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

вченою радою ВТЕІ КНТЕУ 

 (протокол № 08 від 28.09.2020) 

 

        

 

ПЛАН 

 проведення лекцій, майстер-класів, семінарів, тренінгів  

за участю провідних вчених, науковців, фахівців-практиків  

на  2020-2021 н. р. 

 
№ 

з/п 
ПІБ науковця (фахівця-практика), 

 вчене звання, науковий ступінь, посада 

Місце роботи  

науковця  

(фахівця-практика) 

Назва  

лекції/майстер-класу/ 

семінару/тренінгу 

Термін 

проведення 

 

Обліково-фінансовий факультет 

Кафедра обліку та оподаткування 
1 Манько Надія Федорівна, 

директор аудиторської фірми,  

голова Вінницького регіонального 

відділення аудиторської палати 

України, сертифікований аудитор 

Товариство  

з обмеженою 

відповідальністю 

«Аудиторська фірма 

«Надійність»» 

Думка аудитора  

у звіті незалежного 

аудитора 

(лекція) 

листопад 

2020 

 

 

 

2 Гавронська Ірина Юріївна, 

директор аудиторської фірми, 

сертифікований аудитор 

 

 

 

Товариство 

з обмеженою 

відповідальністю 

«Аудиторська фірма 

«Файненс Лоу 

Аудіт Груп»» 

Розвиток  

аудиторської 

діяльності в Україні  

із запровадженням 

міжнародних 

стандартів аудиту 

(лекція) 

квітень 

2021 

 

 

 

 

3 Вахновська Олена Василівна, 

начальник Управління 

Північного офісу Держаудитслужби 

у Вінницькій області 

Північний офіс 

Держаудитслужби 

у Вінницькій області 

 

 

 

Особливості 

проведення органом 

державного 

фінансового контролю 

державного 

фінансового аудиту, 

перевірки та 

інспектувань 

(лекція) 

травень 

2021 

 

 

 

Кафедра фінансів 

1 Колесник Сергій Олександрович, 

керуючий ТВБВ 10001/0179 філії - 

Вінницького обласного управління ПАТ 

«Ощадбанк» 

Територіально 

відокремлене 

безбалансове відділення  

№ 10001/0179 філії – 

Вінницького обласного 

управління  

ПАТ «Державний 

ощадний банк України» 

Безпека 

 банківського сектора 

у системі фінансової 

безпеки країни 

(лекція) 

листопад 

2020 

2 Цехановський Ігор Леонідович, 

начальник управління фінансового, 

інформаційного та господарського 

забезпечення,  

головний бухгалтер Департаменту 

фінансів Вінницької обласної державної 

адміністрації 

Департамент фінансів 

Вінницької обласної 

державної адміністрації 

Бюджетна політика 

субнаціонального 

рівня:  

сучасний стан та 

перспективи розвитку 

(семінар) 

березень 

2021 

3 Поплавська Світлана Мартинівна, 

директор Подільського регіонального 

страхового центру ПрАТ «Українська 

пожежно-страхова компанія»  

Подільський 

регіональний страховий 

центр  

ПрАТ «Українська 

пожежно-страхова 

компанія» 

Особливості програм 

медичного 

страхування та 

страхування здоров’я 

на випадок хвороби 

(майстер-клас) 

квітень 

2021 



Кафедра іноземної філології та перекладу 
1 Андрій Кузьмін, 

видавець, редактор,  

видавництво «ТЕЗА»  

Видавництво «ТЕЗА» 

 

Автентична  

та перекладена 

сучасна дитяча казка: 

на перетині 

світоглядів 

(майстер-клас) 

листопад 

2020 

2 Олена Остапенко,  

авторка курсу з ораторської 

майстерності та роботи  

на камеру «Говори», 

членкиня Жіночої Ділової  

Палати України, експертка телеканалу НТА 

Телеканал НТА Говори,  

щоб тебе почули 

(виклики сучасного 

спічрайтингу) 

(майстер-клас) 

лютий 

2021 

 

Факультет економіки, менеджменту та права 

Кафедра менеджменту та адміністрування 
1 Данілова Олеся Вікторівна,  

завідувач сектору 

Державна  

регуляторна служба 

 у Вінницькій області 

Державна 

регуляторна політика: 

сучасний стан, 

проблеми та 

перспективи розвитку 

(лекція) 

вересень 

2020 

 

2 Сакалош Софія Євгенівна, 

регіональна координаторка 

Програма  

«Електронне урядування 

задля підзвітності влади 

та участі громади 

(Програма EGAP) 

Цифрова демократія 

на державному 

 та місцевому рівні: 

стан розвитку 

(онлайн лекція) 

жовтень 

2020 

3 Штогрин Роман Леонідович, 

директор 

Державна  

реабілітаційна установа  

«Центр комплексної 

реабілітації для осіб 

 з інвалідністю, 

Міністерство соціальної 

політики України  

Управління змінами: 

як проводити успішні 

трансформації в 

публічних організаціях 

(тренінг) 

листопад 

2020 

Кафедра економічної кібернетики та інформаційних систем 

1 Колногозюк Олег Володимирович,  

генеральний директор 
Товариство  

з обмеженою 

відповідальністю 

«КОМПАНІЯ 

АКСІОМА СЛ» 

ІТ-компетентності 

майбутніх економістів 

(тренінг) 

вересень 

2020 

2 Кравчук Анна Олександрівна, 

інженер-програміст 

ІТ-компанія «ONSEO», 

м. Вінниця 

Сучасні підходи та 

технології у створенні  

ІТ-продуктів 

(майстер-клас) 

жовтень 

2020 

3 Чубун Марія Валентинівна, 

м.н.с., провідний інженер-програміст 

Інститут проблемних 

машин та систем  

НАН України,  

м. Київ 

Soft skills  

для ІТ-фахівців 

(тренінг) 

жовтень 

2020 

4 Зелів’янський Олексій Євгенійович, 

координатор компоненту «Е-послуги» 

Програма  

«Електронне урядування 

задля підзвітності влади 

та участі громади 

(Програма EGAP) 

Архітектура  

е-сервісів в Україні. 

Впровадження 

електронних 

державних послуг 

(онлайн-лекція) 

листопад 

2020 

Кафедра економіки та міжнародних відносин 

1 Копняк Наталя Борисівна, 

к.пед.н., доцент 

Вінницький державний 

педагогічний університет 

імені М. Коцюбинського 

Впровадження 

інтерактивних 

технологій в систему 

дистанційного 

навчання 

(тренінг) 

вересень 

2020 



2 Антонюк Ірина Анатоліївна,  

фінансовий аналітик 

Товариство 

з обмеженою 

відповідальністю 

«Австрія Джус Україна» 

Перспективи 

міжнародного 

співробітництва 

підприємства 

(лекція) 

березень 

2021 

3 Комплетова Оксана Миколаївна, 

голова 

Публічна професійна 

фундація 

«Альтернатива» 

Європейські 

стандарти написання 

соціальних проєктів 

(лекція) 

квітень 

2021 

Кафедра права 
1 Татарченко Інна Геннадіївна,  

заступник начальника  

Київського відділу поліції –  

начальник Слідчого відділу, 

підполковник поліції 

ГУНП 

 у Вінницькій області 

Особливості роботи 

слідчого 

 в сучасних умовах 

(лекція) 

вересень 

2020 

2 Слободонюк Крістіна Ромуальдівна, 

керівник апарату 

Господарський суд 

Вінницької області 
Нормативно-правові 

засади діяльності 

Господарського суду 

Вінницької області 

(лекція) 

жовтень 

2020 

3 Гель Андрій Павлович, 

к.ю.н., доцент кафедри патологічної 

анатомії, судової медицини та права 

Вінницький 

національний медичний 

університет  

імені М.І. Пирогова 

Організація діяльності 

державної 

кримінально-

виконавчої служби: 

поняття та основні 

напрямки діяльності 

(лекція) 

жовтень 

2020 

 

Факультет торгівлі, маркетингу та сфери обслуговування 

Кафедра маркетингу та реклами 

1 Гончаренко Олена Євгеніївна,  

директор 

Ресторан «Debi» Маркетингові стратегії 

підприємств 

ресторанного бізнесу 

(майстер-клас) 

жовтень 

2020 

2 Шевчук Володимир Яковлевич, 

директор 

КП «Вінницький 

муніципальний центр 

інновацій» 

Впровадження 

маркетингових 

інновацій на 

підприємствах 

(семінар) 

листопад 

2020 

3 Антонюк Євгеній Сергійович,  

директор 

Медичний центр  

«Інномед» 

Конкурентоздатність 

підприємств охорони 

здоров’я 

 в умовах глобального 

перенасичення ринку 

(семінар)  

квітень 

2021 

Кафедра  туризму та готельно-ресторанної справи 

1 Колісник Діана Анатоліївна,  

менеджер  

Туристичний оператор 

«Укрвіза» 

Вплив пандемії  

Covid-19 на розвиток 

туристичної галузі 

(семінар) 

вересень 

2020 

2 Вітавська Світлана Володимирівна,  

технолог-кондитер 

- Порційні десерти  

для КендіБару 

(майстер-клас) 

жовтень 

2020 

3 Самсонюк Георгій Віталійович,  

голова  

ГО «Союз виноградарів 

та виноробів 

Вінниччини» 

Крафтове 

виноградарство 

Вінниччини: 

 виклики та ризики 

(семінар) 

жовтень 

2020 

4 Розторгуєва Світлана Миколаївна, 

технолог, завідувач лабораторією  

 

Приватне підприємство 

«ЕКО-МОЛПРОДУКТ» 

Виготовлення 

згущеного молока 

 з наповнювачами 

(семінар) 

жовтень 

2020 



5 Загороднюк Антон Олександрович, 

операційний директор  

Бар-сидерія  

«Білий налив» 

Особливості 

діяльності закладів 

ресторанного 

господарства в умовах 

картинних обмежень 

(семінар) 

листопад 

2020 

6 Андрущак Ольга Іванівна,  

комерційний директор  

Приватне підприємство 

«Туристичне агентство 

«Діол-Тур» 

Особливості збутової 

політики туристичного 

підприємства 

(семінар) 

березень 

2021 

7 Колбасюк Катерина Юріївна, 

управляюча  

Ресторанно-розважальний 

комплекс «River City» 

Особливості 

управління рестораном 

та персоналом 

(семінар виїзний) 

квітень 

2021 

Кафедра товарознавства, експертизи та торговельного підприємництва 

1 Арашин Олександр Леонідович, 

керівник, експерт, оцінювач 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Незалежна судова 

експертиза і оцінка»,  

м. Вінниця 

Актуальні проблеми 

товарознавчої 

експертизи 

(майстер-клас) 

грудень 

2020 

2 Побережна Валентина Федорівна 

директор 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Солодка Мрія-Вінниця», 

м. Вінниця 

Використання 

натуральної сировини 

як основний чинник 

впливу на екологічні 

властивості продуктів 

(майстер-клас) 

квітень 

2021 

Кафедра фізичного виховання та спорту 

1 Колесниченко Олена Дмитрівна, 

майстер спорту міжнародного класу  

з легкої атлетики,  

учасник Олімпійських ігор в Ріо-де-

Жанейро 2016 року,  

член збірної України з легкої атлетики 

Діючий спортсмен збірної 

України з легкої атлетики 
Біг на короткі 

дистанції:  

ЦПКіВ імені Горького 

для здобувачів 

 І-ІІ курсів  

ВТЕІ КНТЕУ 

(майстер-клас) 

вересень 

2020 

2 Должкова Юлія Миколаївна,  

майстер спорту України з легкої 

атлетики,  

учасниця чемпіонату світу в Барселоні 

2013 р.,  

учасниця чемпіонату Європи в Талліні 

2015 р. 

Діючий спортсмен збірної 

України з легкої атлетики 
Бар’єрний біг:  

ЦПКіВ імені Горького 

для збірної команди 

здобувачів 

ВТЕІ КНТЕУ 

(майстер-клас) 

вересень 

2020 

3 Адамчук Вадим Віталійович,  

майстер спорту України з легкої 

атлетики,  

переможець матчевої зустрічі з 

багатоборств у Наксосі 2018 р. 

Діючий спортсмен збірної 

України з легкої атлетики 
Легка атлетика: 

ФСТ «Колос»  

для здобувачів І-ІІ 

курсів ВТЕІ КНТЕУ 

(майстер-клас) 

лютий 

2021 

 

 

 

 

 

 

 


