
ПОГОДЖЕНО 

 

Перша проректорка 

 

_______________ Ірина КОВТУН 

 

___  ____________ 2022 р. 

ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ГОСТЬОВИХ ЛЕКЦІЙ 

(семінарів, майстер-класів, тренінгів тощо) 

вітчизняними та зарубіжними професорами, провідними фахівцями, практиками 

на факультеті управління та економіки Хмельницького університету управління та права імені Леоніда Юзькова 

у 2022-2023 навчальному році 

№ 

з/п 

Гість 

(прізвище, ім’я, 

Місце роботи) 

Тема лекції 

(семінару, 

майстер-класу, 

тренінгу 

тощо) 

Контингент слухачів 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

Кафедра-організатор, 

викладач, 

відповідальний за 

проведення 
Спеціальність 

Освітній 

рівень 

Освітня 

компонента 

вересень 2022 р. 

1. 

КОБИЛЯНСЬКА Анна, 

директорка тураґенції “Дім 

Подорожей” 

Характеристика 

підприємств 

туристичної галузі 

242 Туризм Бакалавр 

Навчальна 

практика 

“Вступ до 

фаху” 

вересень  

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

СЕМ’ЯНЧУК Петро 

2. 

РОДІОНОВА Тетяна, 

перекладачка, ініціаторка 

створення перекладацької групи 

«VERBація», засновниця та 

директорка літературно-

перекладацького фестивалю 

TRANSLATORIUM 

Поняття 

перекладацьких 

трансформацій 

035 Філологія Бакалавр 
Навчальна 

практика 
вересень  

Кафедра 

мовознавства, 

СТЕПЧУК Юлія 

3. 

ТКАЧЕНКО Сергій, к.філ.н., 

філолог, літературознавець, 

член Національної спілки 

письменників України 

Про нюанси 

перекладу 

художніх і 

політичних текстів 

035 Філологія Бакалавр 

Практичний 

курс основної 

іноземної 

мови  

вересень  

Кафедра 

мовознавства, 

НАГОРНА Ольга 

4. 
ДАНИЛОВА Катерина, старша 

наукова співробітниця 

Мандри в Середні 

віки 
242 Туризм Бакалавр 

Історія 

туризму 
вересень  

Кафедра публічного 

управління та 
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№ 

з/п 

Гість 

(прізвище, ім’я, 

Місце роботи) 

Тема лекції 

(семінару, 

майстер-класу, 

тренінгу 

тощо) 

Контингент слухачів 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

Кафедра-організатор, 

викладач, 

відповідальний за 

проведення 
Спеціальність 

Освітній 

рівень 

Освітня 

компонента 

Хмельницького обласного 

краєзнавчого музею 

адміністрування, 

СЕМ’ЯНЧУК Петро 

жовтень 2022 р. 

5. 

ШКОЛЬНИК Олена, 

практичний психолог, 

асистент  кафедри філософії, 

соціально-гуманітарних наук 

та фізичного виховання 

ХУУП імені Леоніда Юзькова 

Організаційно-

комунікаційні та 

психологічні 

аспекти 

управління, 

тренінг 

073 Менеджмент Магістр 
Менеджмент 

організацій 
жовтень 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

ТЕРЕЩЕНКО Тетяна 

6. 
ЯЦИШИН Наталія, 

директор СК “ТАС”  

Фінансова 

стратегія 

страховика 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Магістр  
Страховий 

менеджмент 
жовтень 

Кафедра 

менеджменту, 

фінансів, банківської 

справи та 

страхування, 

КРУШИНСЬКА Алла 

7. 

ВИСОЦЬКИЙ Роман, 

Університет Марі Кюрі-

Склодовської 

(м. Люблін, Польща) 

Історія ЄС: 

виникнення та 

діяльність, лекція 

242 Туризм, 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Бакалавр 

Міжнародний 

туризм, 

Інформаційна 

політика 

України 

жовтень 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

ШЕВЧУК Інна 

листопад 2022 р. 

8. 

ПОВОРОЗНЮК Денис, 

директор громадської 

організації «Хмельницька 

обласна федерація 

баскетболу», суддя категорії А 

Баскетбол: Історія та 

перспективи розвитку 

баскетболу на 

Хмельниччині, БК 

«Хмельницький» 

242 Туризм Бакалавр 
Фізичне 

виховання 
листопад 

Кафедра філософії, 

соціально-

гуманітарних наук та 

фізичного виховання 

СІРИЙ Олександр 
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№ 

з/п 

Гість 

(прізвище, ім’я, 

Місце роботи) 

Тема лекції 

(семінару, 

майстер-класу, 

тренінгу 

тощо) 

Контингент слухачів 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

Кафедра-організатор, 

викладач, 

відповідальний за 

проведення 
Спеціальність 

Освітній 

рівень 

Освітня 

компонента 

9. 

СНІЦАР Інна, доцент 

кафедри  іноземних мов 

Хмельницького національного 

університет,   к.п.н, доцент 

Основні види 

туризму та їх 

характеристика 

242 Туризм  Бакалавр 

Іноземна 

мова 

(англійська) 
за професійним 

спрямуванням 

листопад 

Кафедра 

мовознавства, 

РЕМБАЧ Ольга 

10. 

ГУМЕНЮК Оксана,  доцент 

кафедри філософії, соціально-

гуманітарних наук та 

фізичного виховання ХУУП 

імені Леоніда Юзькова, к.п.н., 

доцент 

Ризикозахищеність 

організації. 

Управління 

конфліктами, 

тренінг 

073 Менеджмент Магістр 
Менеджмент 

організацій 
листопад 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

ТЕРЕЩЕНКО Тетяна 

11. 

КОРОЛЬ Світлана, доцент 

кафедри  практики і методики 

викладання Хмельницького 

національного 

університету,   к.п.н, доцент 

Академічні 

програми для 

студентів 

бакалаврату і 

магістратури у 

ФРН 

242 Туризм Бакалавр 

Друга 

іноземна мова 
за професійним 

спрямуванням 

листопад 

Кафедра 

мовознавства, 

ПАВЛИК Ольга 

лютий  2023 р. 

11. 

КОБИЛЯНСЬКА Анна, 

директорка турагенції “Дім 

Подорожей” 

Рекреаційно-

ресурсний потенціал, 

рекреаційна 

діяльність і 

рекреаційно-

туристське 

обслуговування як 

складові 

господарського 

комплексу 

242 Туризм Бакалавр 

Рекреаційні 

комплекси 

Світу 

лютий 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

СЕМ’ЯНЧУК Петро 
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№ 

з/п 

Гість 

(прізвище, ім’я, 

Місце роботи) 

Тема лекції 

(семінару, 

майстер-класу, 

тренінгу 

тощо) 

Контингент слухачів 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

Кафедра-організатор, 

викладач, 

відповідальний за 

проведення 
Спеціальність 

Освітній 

рівень 

Освітня 

компонента 

12. 

ВІЛЬЧИНСЬКА Світлана, 

практична психологиня, бізнес-

тренерка, навчаюча тренерка з 

МАК та проективних методик, 

ігропрактик, тренерка з ППД і 

ПСП ХОО ТЧХУ 

Як відновити 

власну 

спроможність 

давати собі раду в 

умовах складних 

життєвих обставин 

(війна, криза, 

травма) 

242 Туризм, 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Бакалавр Психологія лютий 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

ХИТРА Олена 

13. 

ДАНИЛОВА Катерина, старша 

наукова співробітниця 

Хмельницького обласного 

краєзнавчого музею 

Організація 

санаторно-

курортної справи 

242 Туризм Бакалавр  
Курортна 

справа 
лютий 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

СЕМ’ЯНЧУК Петро 

14. 
ЯЦИШИН Наталія, 

директорка СК “ТАС”  

Зміни в 

соціальному 

страхуванні, 

зумовлені 

пенсійною та 

медичною 

реформами 

(вебінар) 

232 Соціальне 

забезпечення, 

073 Менеджмент 

Бакалавр  
Соціальне 

страхування 
лютий 

Кафедра 

менеджменту, 

фінансів, банківської 

справи та 

страхування, 

КРУШИНСЬКА Алла 

15. 

КОРОЛЬ Світлана, доцентка 

кафедри практики і методики 

викладання ХНУ, к.п.н, 

доцентка 

Лінгвокраінознавчий 

компонент у вивченні 

іноземноі мови 

242. 

Туризм 

 

Бакалавр 

Друга 

іноземна мова 
за професійним 

спрямуванням 

лютий 

Кафедра 

мовознавства, 

ПАВЛИК Ольга 
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№ 

з/п 

Гість 

(прізвище, ім’я, 

Місце роботи) 

Тема лекції 

(семінару, 

майстер-класу, 

тренінгу 

тощо) 

Контингент слухачів 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

Кафедра-організатор, 

викладач, 

відповідальний за 

проведення 
Спеціальність 

Освітній 

рівень 

Освітня 

компонента 

16. 

КУСТОВСЬКА Ірина, 

доцент кафедри іноземних мов 

Національної академії 

державної прикордонної 

служби України імені Богдана 

Хмельницького, кандидат 

педагогічних наук, доцент 

Транспорт і 

транспортні 

послуги в туризмі 

242 Туризм Бакалавр 

Іноземна мова 

(англійська) за 

професійним 

спрямуванням  

лютий 
кафедра мовознавства 

РЕМБАЧ Ольга 

17. 

БАСЮК Дар’я, директор 

Департаменту освіти та науки 

Хмельницької обласної 

державної адміністрації, 

д.е.н., доцент 

Державна 

регіональна 

політика в Україні 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Магістр 

Територіальн

е управління 

та розвиток 

місцевого 

самоврядуван

ня 

лютий 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

КОВТУН Ірина 

18. 

ЖАБОТИНСЬКА Світлана, 

д.філол.н., професор кафедри 

англійської філології 

Черкаського національного 

університету імені Богдана 

Хмельницького 

Методологія 

аналізу 

мультимодального 

політичного 

наративу 

035 Філологія Бакалавр 

Практичний 

курс основної 

іноземної 

мови  

лютий 

Кафедра 

мовознавства, 

НАГОРНА Ольга 

19. 

ЮЗВИШИНА Ірина, директор 

Хмельницької обласної філії 

ТДВ «Страхова компанія 

«Гардіан»  

Підбір програм 

страхування для 

подорожуючих за 

кордоном (тренінг 

з використанням 

програмного 

забезпечення 

страхової 

компанії) 

 242 Туризм 
 

Бакалавр 

Страхування 

в туризмі 
лютий 

Кафедра 

менеджменту, 

фінансів, банківської 

справи та 

страхування, 

КРУШИНСЬКА Алла  

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/232-sotsialne-zabezpechennya-bakalavr.pdf
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№ 

з/п 

Гість 

(прізвище, ім’я, 

Місце роботи) 

Тема лекції 

(семінару, 

майстер-класу, 

тренінгу 

тощо) 

Контингент слухачів 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

Кафедра-організатор, 

викладач, 

відповідальний за 

проведення 
Спеціальність 

Освітній 

рівень 

Освітня 

компонента 

20. 

ВАВРИЩУК Микола, 

заступник Хмельницького 

міського голови 

Реалізація проектів 

на прикладі 

Хмельницької 

територіальної 

громади 

073 Менеджмент Магістр 

навчальна 

дисципліна 

“Управління 

проектам 

територіальни

х громад” 

лютий 

Кафедра математики, 

статистики та 

інформаційних 

технологій, 

КУЛИНИЧ Роман 

21. 

ПАНЧЕНКО Євгеній, 

начальник оперативно-

аналітичного управління 

Департаменту кіберполіції 

Національної поліції України, 

Експерт/консультант з питань 

кібергігієни у OSCE – The 

Organization for Security and Co-

operation in Europe 

Кіберполіція як 

основний суб'єкт 

протидії 

шахрайству в 

інтернеті 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування  

Магістр, 

бакалавр 

ЕУІТРСвПУА 

ІТТвПУА 
лютий 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

ТРЕБИК Людмила 

22. 

РАБІЙЧУК Ольга, радниця 

Голови Державного аґентства 

розвитку туризму України 

Розвиток 

туристичної галузі 

України в умовах 

війни: міф чи 

реальність? 

242 Туризм Бакалавр 
Основи 

туризмознавства 
лютий 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

ЩЕПАНСЬКИЙ 

Едуард 

 

КОЗАЧЕНКО Юліана, в.о. 

начальника Головного 

управління ДПС у Київській 

області, державний службовець 

4 рангу,  доктор наук  з 

державного управління  

Цифрові 

комунікації 

державної 

податкової служби 

та платників 

податків, науково-

практичних 

вебінар 

072, Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування, 081 

Право, 281 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

 

 

Магістр, 

доктор 

філософії 

 лютий 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

МАТВЕЙЧУК 

Людмила 
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№ 

з/п 

Гість 

(прізвище, ім’я, 

Місце роботи) 

Тема лекції 

(семінару, 

майстер-класу, 

тренінгу 

тощо) 

Контингент слухачів 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

Кафедра-організатор, 

викладач, 

відповідальний за 

проведення 
Спеціальність 

Освітній 

рівень 

Освітня 

компонента 

березень 2023 р. 

23. 

ПОГОРІЛЕЦЬ Олег, директор 

Державного історико-

культурного заповідника 

"Межибіж", історик, археолог, 

пам’яткоохоронець, член 

Міжнародної ради з питань 

пам`яток і визначних місць, 

член правління Хмельницької 

обласної організації 

Національної спілки 

краєзнавців України, 

Хмельницької обласної ГО 

“Постійнодіюча археологічна 

експедиція “Меджибіж-2000” та 

Центру дослідження історії 

Поділля та Південно-Східної 

Волині Інституту історії 

України НАН України 

Історико-

культурні 

заповідники в 

системі 

туристично-

рекреаційної 

діяльності 

242 Туризм Бакалавр  березень 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

ЩЕПАНСЬКИЙ 

Едуард, 

СЕМ’ЯНЧУК Петро 

24. 

ВІНЕР Марина, начальниця 

управління з питань державного 

архітектурно-будівельного 

контролю 

Електронні сервіси 

та цифровізація у 

сфері містобудівної 

діяльності 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Магістр ЕУІТРСвПУА березень 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

ТРЕБИК Людмила 

25. 
СИРНИК Ярослав, проф. др. 

габ. (Польща) 

Польсько-українські 

відносини в ХХ 

столітті 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Бакалавр, 

Магістр, 

Доктор 

філософії 

 березень 

Науково-дослідна 

частина,  

ДАНІЛОВА Анна 

26. 
ГАЛЬЧАК Богдан,  

проф. др. габ. (Польща) 
Історія диктатур 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Бакалавр, 

Магістр, 

Доктор 

філософії 

 березень 

Науково-дослідна 

частина,  

ДАНІЛОВА Анна 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D0%BA%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%86%D1%96%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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№ 

з/п 

Гість 

(прізвище, ім’я, 

Місце роботи) 

Тема лекції 

(семінару, 

майстер-класу, 

тренінгу 

тощо) 

Контингент слухачів 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

Кафедра-організатор, 

викладач, 

відповідальний за 

проведення 
Спеціальність 

Освітній 

рівень 

Освітня 

компонента 

27. 

МІРОНОВА Наталія, 

доктор с/г наук, завідувач 

кафедри екології та біології 

Хмельницького національного 

університету 

Еколого-економічні 

проблеми АПК та 

лісопромислового 

комплексу 

242 Туризм Бакалавр Екологія березень 

Кафедра філософії, 

соціально-гуманітарних 

наук та фізичного 

виховання, 

ВИГОВСЬКА Тетяна 

28. 

МОКРОЦЬКИЙ Олександр, 

провідний фахівець з 

ризикового страхування, який 

має 20 річний досвід співпраці з 

більш ніж 10 СК 

Особливості 

страхування в 

кризовий період 

(вебінар) 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Бакалавр 

“Страхування

” “Страхові 

послуги”, 

березень 

Кафедра 

менеджменту, 

фінансів, банківської 

справи та 

страхування, 

КРУШИНСЬКА Алла 

29. 

ФИЛИПОВИЧ Людмила, 

докторка філософських наук, 

професорка, завідувачка відділу 

Інституту філософії імені Г. 

Сковороди НАН України 

Соціологія війни 
281 Публічне 

управління та 

адміністрування 
Бакалавр Соціологія березень 

Кафедра філософії, 

соціально-

гуманітарних наук та 

фізичного виховання, 

ВИГОВСЬКИЙ Леонід 

квітень 2023 р. 

30. 
КОВНАЦЬКА Аліна, 

приватна підприємниця 

Самоорганізація. 

Пошук внутрішніх 

мотивів до 

саморозвитку та 

розвитку власної 

справи, тренінг 

073 

Менеджмент, 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Бакалавр 
Теорія 

організації 
квітень 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

ТЕРЕЩЕНКО Тетяна 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/28/232-sotsialne-zabezpechennya-bakalavr.pdf
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№ 

з/п 

Гість 

(прізвище, ім’я, 

Місце роботи) 

Тема лекції 

(семінару, 

майстер-класу, 

тренінгу 

тощо) 

Контингент слухачів 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

Кафедра-організатор, 

викладач, 

відповідальний за 

проведення 
Спеціальність 

Освітній 

рівень 

Освітня 

компонента 

31. БОРОВИК Євген, ФОП 

Використання 

торгової марки 

малими 

підприємствами: 

переваги та 

недоліки. Торгова 

марка Virena. 

073 Менеджмент Бакалавр 
Організація 

малого 

підприємництва 
квітень 

Кафедра 

менеджменту, 

фінансів, банківської 

справи та 

страхування, 

КУДЕЛЬСЬКИЙ 

Віталій 

32. 
НЕСТЕРИШИНА Юлія, 

фахівець ПАТ АБ “Укргазбанк” 

Розрахункові та 

кредитні операції 

банку в умовах 

діджиталізації, 

гостьова лекція 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Бакалавр 
Банківські 

операції 
квітень 

Кафедра менеджменту, 

фінансів, банківської 

справи та страхування, 

ТКАЧУК Наталія 

33. 

БЛАЩУК Ірина, провідний 

бухгалтер 

ПП ”СЛАВУТИЧ - ПОДІЛЛЯ” 

Аналіз фінансових 

результатів діяльності 

підприємства 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Бакалавр 

Фінансовий 

аналіз 

підприємства 

квітень 

Кафедра менеджменту, 

фінансів, банківської 

справи та 

страхування,  ПІХНЯК 

Тетяна 

34. 
МЕЛЬНИЧУК Інна, 

практикуючий психотерапевт. 

Пам‘ять та її 

розвиток 
242 Бакалавр Психологія квітень 

Кафедра філософії, 

соціально-гуманітарних 

наук та фізичного 

виховання, 

ГУМЕНЮК Оксана 

травень 2023 

35. 
ПАХРАМОВА Юлія 

директор ПМП “Танзаніт” 

Фінансова 

звітність 

072 Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

Бакалавр 
Бухгалтерський 

облік 
травень 

Кафедра менеджменту, 

фінансів, банківської 

справи та страхування, 

БУЛАТ Галина 

36. 
ШУЛЬЖУК Ірина 

фахівець з персоналу 

Сучасні технології 

добору персоналу 
073 Менеджмент Бакалавр 

Управління 

персоналом 
травень 

Кафедра 

менеджменту, 
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№ 

з/п 

Гість 

(прізвище, ім’я, 

Місце роботи) 

Тема лекції 

(семінару, 

майстер-класу, 

тренінгу 

тощо) 

Контингент слухачів 

Орієнтовна 

дата 

проведення 

Кафедра-організатор, 

викладач, 

відповідальний за 

проведення 
Спеціальність 

Освітній 

рівень 

Освітня 

компонента 

фінансів, банківської 

справи та 

страхування, 

ЗАХАРКЕВИЧ 

Наталія 

37. 

ЧАЙКОВСЬКИЙ Максим, 

заступник директора 

ОЦФВУМ 

Застосування 

інформаційних 

технологій в 

управлінні 

ОЦФВУМ 

073 Менеджмент Бакалавр 

Інформаційні 

технології в 

менеджменті 

травень 

Кафедра математики, 

статистики та 

інформаційних 

технологій 

ЧАЙКОВСЬКА Інна 

38. 

САВЧУК Катерина, директорка 

Агенції регіонального розвитку 

Хмельницької області 

Грантова основа 

соціально-

економічного 

розвитку 

територій 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Магістр, 

Бакалавр 

Стратегічне 

планування 
травень 

Кафедра публічного 

управління та 

адміністрування, 

ВАГАНОВА 

Людмила 

 

 

 

 

 

Деканеса факультету       Тетяна ТЕРЕЩЕНКО 

 

 


