
СПІВПРАЦЯ МІЖ КОМПАНІЄЮ NOLTIC  
ТА КАФЕДРОЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ НТУ 

 

ФОТОЗВІТ ЗУСТРІЧІ  
23.09.2021 року (17-00 - 18-30) на платформі Zoom представників 
компанії Noltic і професорсько-викладацького складу та студентів  

кафедри інформаційних систем і технологій 
ТЕМА: знайомство з діяльністю компанії Noltic та технологією Salesforce. 
УЧАСНИКИ: студенти, що навчаються за освітніми програмами  «Комп’ютерні 
науки» та «Інженерія програмного забезпечення», НПП кафедри ІСТ. 
ОРГАНІЗАТОР ВІД НТУ: Вітер Богдан Михайлович – професор кафедри ІСТ. 
МОДЕРАТОР ЗУСТРІЧІ: Тереза Дичка, компанія Noltic https://noltic.com/about/   

СПІКЕРИ: Орест Ревега, Salesforce Architect у Noltic, Андрій Ромаш, Salesforce 
Developer at Noltic, студент 5-го курсу, здобувач освітньої програми  
«Комп’ютерні науки» другого (магістерського) рівня освіти галузі знань 12 
«Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». 
УЧАСНИКИ ДІЗНАЛИСЯ ПРО: 
1. Історію та основні напрямки діяльності компанії Noltic, яка надає послуги з 
Salesforce-консалтингу та розробки:  

 

 
• компанія заснована у 2017-му році; 
• має два офіси: у Львові та Полтаві; 
• 50 людей у команді; 
• два власні Salesforce-продукти та власний стартап, базований на 
технології блокчейну; 

• понад 30 підписаних контрактів; 
• неодноразове визнання серед провідних IT-компаній за рейтингами Clutch; 
• понад 140 Salesforce-сертифікатів у команді; 
• є офіційним партнером Salesforce. 
• навчає нових фахівців (є офіційним партнером School of Data Engineering 

and Security та IT Franko Day, проводить студентський день у львівському 
офісі, лекції на тему Salesforce в рамках всесвітньої акції “Година коду” 
для школярів, взяла участь в Інженерному ярмарку кар'єри студентської 
організації BEST, запустила роботу своєї Salesforce-академії для 
початківців у галузі комп'ютерних наук). 



2. Технологію Salesforce від компанії Noltic: про основи технології, чому в цій 
індустрії такий великий запит на розробників, які проекти та запити від 
клієнтів, як вивчити Salesforce і які перспективи кар'єрного розвитку. Орест 
Ревега та Андрій Ромаш поділилися власним досвідом на прикладі реальних 
кейсів і дали відповіді на запитання учасників щодо технології Salesforce та 
можливості розвитку у Noltic.  
3. Можливості навчання у компанії Noltic: про новий набір на курси навчання 
технології Salesforce, які розроблені командою Noltic і відбуватимуться онлайн 
(з будь-якої локації) і офлайн (у Львові) - кожен студент може вибрати зручний 
для себе формат. Менторами курсу є досвідчені Salesforce-розробники рівня 
Architect i Senior, які діляться теоретичними знаннями і опрацьовують із 
групою практичні кейси. 
 

 

На завершення учасники ставили питання спікерам та обговорювали шляхи 
розвитку співпраці між компанією  Noltic і кафедрою інформаційних систем і 
технологій. 
 

 

 



ПЕРЕЛІК УЧАСНИКІВ 

 

 

 


