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Списки учасників  
інформаційної зустрічі з  

президентом Польської освітянської фундації «Perspektywy» п. В. Сівінським і пані 
Б’янкою Сівінською – керівником європейського проекту «Women in Tech Summit» 

 
17 липня 2018 року 

Від делегації Польської освітянської фундації «Perspektywy»: 

Вальдемар 

СІВІНСКІ 

– президент «Perspektywy»   w.siwinski@perspektywy +48 601363279 

пані Б’янка  

СІВІНСЬКІ 

– головний  редактор  журналу  

«Perspektywy» 

b.siwinska@perspektywy.pl +48 501535785 

Від Польського Інституту в м. Києві 

Бартош 

МУСЯЛОВИЧ  

– директор bartosz.musialowicz@msz.

gov.pl, 

(natalia.bankewycz@instyt

utpolski.org – e-mail 

секретаря 

Польського Інституту 

в м. Києві) 

+ 38 044 288 

03 04 

Від Представництва Польської академії наук у м. Києві: 

Генрик  

СОБЧУК 

– директор Henryk.Sobczuk@pan.pl +38 

0968532681 

Від КПІ ім. Ігоря Сікорського: 

mailto:b.siwinska@perspektywy.pl
mailto:bartosz.musialowicz@msz.gov.pl
mailto:bartosz.musialowicz@msz.gov.pl
mailto:natalia.bankewycz@instytutpolski.org
mailto:natalia.bankewycz@instytutpolski.org
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Сергій  

СИДОРЕНКО  

– проректор з науково-

педагогічної роботи (міжнародні 

зв’язки); голова організаційного 

комітету, директор Українсько-

Польського центру 

sidorenko@kpi.ua 204-91-99 

Петро  

КИРИЧОК  

– проректор з науково-

педагогічної роботи (навчально-

виховний напрям) 

p.kyrychok@kpi.ua 236-42-52 

Наталія 
ПОЖАРСЬКА 

– начальник відділу 

організаційно-виховної роботи 

(Департамент навчально-

виховної роботи) 

rabota.kpi@gmail.com 

 

204-85-93 

Вікторія  
ПОПОВА 

– начальник відділу 

профорієнтаційної роботи з 

молоддю (Департамент 

перспективного розвитку) 

victoria_popova@ukr.net 

 

0509823143  

Вікторія  
ПРИЩЕПА  

– Голова Наукового товариства 

студентів та аспірантів 

ssa@ntu-kpi.kiev.ua 

 

 

Валентина  
ГАЙДАШ 

– Голова Студентської ради gaidaschwalentina@gmail.

com 

 

0663560993 

Костянтин 
РЕЙНШТЕЙН_ГОРБ
УНОВ 

– представник Студентської 

ради 

btdlkot@gmail.com  

mailto:sidorenko@kpi.ua
mailto:p.kyrychok@kpi.ua
mailto:rabota.kpi@gmail.com
mailto:victoria_popova@ukr.net
mailto:ssa@ntu-kpi.kiev.ua
mailto:gaidaschwalentina@gmail.com
mailto:gaidaschwalentina@gmail.com
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Олеся  
ЛУБЯНОВА  

– начальник відділу академічної 

мобільності студентів 

olesia.lubianova@gmail.co

m 
204-99-55 

Світлана  
БАРАБАШ 

– вчений секретар  

НТБ імені Г.І. Денисенка 

 s.barabash@library.kpi.ua 

 

204-83-33 

Марина  
МІРОШНИЧЕНКО 

– завідувачка відділу  

НТБ імені Г.І. Денисенка 

m.miroshnychenko@library

.kpi.ua 

204-97-24 

Світлана  
ЗУЄВА 

– НТБ імені Г.І. Денисенка ntb_sv@ukr.net 236-30-72 

Юлія 
СТРЕБКОВА 

– заступник директора 

Українського центру гендерної 

освіти 

strebkova@i.ua 0667568080 

Ольга 
МУСІЄНКО 

– інженер І категорії 
Департаменту міжнародного 
співробітництва 

olga.musinko@gmail.com 0987123509 

Сергій  
ТЕЛЕНИК 

– декан Факультету інформатики 

та обчислюваної техніки 

fiot@kpi.ua 236-19-70 

Ірина 
КЛИМЕНКО 

– Факультет інформатики та 
обчислюваної техніки  

ikliryna@gmail.com 0503561024 

Юлія  
ЯМНЕНКО  

– завідувач кафедри 

промислової електроніки 

Факультету електроніки  

petergerya@yahoo.com 0672363582 

Ганна 

ПОРЄВА 

– старший викладач кафедри 

електронної інженерії 

Факультету електроніки  

fel@kpi.ua  

mailto:s.barabash@library.kpi.ua
mailto:olga.musinko@gmail.com
mailto:fiot@kpi.ua
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Олександра 

ОМЕЛЬЯНЕЦЬ 

– Факультет електроніки  

 

omelyanets2011@gmail.co

m 
0633289708 

Віктор 
ЄЩЕНКО 

– асистент кафедри динаміки і 

міцності машин та опору 

матеріалів Механіко-

машинобудівного інститут 

yeshchenko.victor@gmail.c

om 

 

 

Валерій  
ПРАВИЛО 

– керівник Інституту 

телекомунікаційних систем 

valeriy_pravilo@ukr.net 0938135717 

Тетяна  
ЛИТВИНОВА 

– Фізико-технічний інститут  

 

tatlitv42@gmail.com 0502987838 

Тетяна 
СОЛОВЙОВА 

– інженерно-фізичний факультет  tsolov@iff.kpi.ua 0958481756 

Алла  
КОВТУН  

– начальник організаційного 

відділу Департаменту 

міжнародного співробітництва 

a.kovtun@kpi.ua 

 

204-84-75 

Ганна  
БІДНЮК  

– заступник директора 

Українсько-Польського центру; 

провідний інженер 

Департаменту міжнародного 

співробітництва 

anna_bidnyuk@ukr.net 204-80-19 

Войцех 

ЗВОЛІНСЬКИЙ  
– викладач польської мови   0667471999 

Олена  
КІЗУБ 

– інженер І категорії 

Департаменту міжнародного 

elenakizub@ukr.net  0997390777 

mailto:yeshchenko.victor@gmail.com
mailto:yeshchenko.victor@gmail.com
mailto:a.kovtun@kpi.ua
mailto:anna_bidnyuk@ukr.net
tel:+380667471999
mailto:elenakizub@ukr.net
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співробітництва 

Аліна  
ІСКРА  

– співробітник Департаменту 

міжнародного співробітництва, 

секретар 

alinaiskra_kpi@ukr.net  

 

 

Від інших університетів: 

Світлана  
СІВІЦЬКА 

– проректор з наукової та 

міжнародної роботи 

Полтавського національного 

технічного університету 

interoffice@pntu.edu.ua 0503040953 

Катерина  
ЯЦЕНКО 

– завідувач сектору по роботі з 

грантоутворюючими 

організаціями та міжнародного 

співробітництва відділу 

міжнародних зв’язків 

Полтавського національного 

технічного університету 

interoffice@pntu.edu.ua 0990574845 

Лідія  
ВЛАСЕНКО 

– Національний університет 

харчових технологій 

Vlasenko.lidia1@gmail.co

m 
0509849310 
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Олена 
ХАРКАНЯН 

– Національний університет 

харчових технологій 

helenval@ukr.net 0508012085 

Людмила 
КРИВОПЛЯС-
ВОЛОДІНА 

– Національний університет 

харчових технологій 

kryvopliasvolodina@camo

zzi.ua 
0508044075 

Олена 
АНДРІЮК 

– Національний університет 

харчових технологій 

nuht_andriuk@ukr.net 0966667851 

Леся  
СОБОЛЕВСЬКА 

– Київський національний 

університет будівництва та 

архітектури 

sobolevska@atp.in.ua 0662518980 

Сергій 
АКУЛІНІН 

– Чорнобильзовнішсервіс akulinin400@gmail.com 0505267624 

Наталія  
БІБІК 

– Харківський національний 

університет міського 

господарства імені Бекетова 

nvbibik@gmail.com 0957420686, 

0577073050 

Галина 
ЦУПРИК 

– Тернопільський національний 

технічний університет імені 

Івана Пулюя 

galyna.tsupryk@gmail.co

m 
0969539899 

 
 
 
 


