
№ 

з/п

Прізвище, ім'я, 

по батькові

(повністю)

Місце роботи (назва установи, адреса, 

телефон, електронна пошта)

Досвід роботи 

за фахом 

(професією) 

(років)

Посада Освіта, кваліфікація Науковий ступінь, 

вчене звання

Контактна інформація Додаткова інформація 

Ганс Рінде Приватний підприємець Консультант post@hansrinde.no Чемпіон Норвегії в компетенції "Мехатроніка" у 2002 році, 

учасник Всеукраїнської майтерності з мехатроніки 2003 (Санкт-

Галан), експерт/ тренер команди Норвегії в компетенції 

мехатроніки 2005-2013 "World Skils"

Коваленко Сергій 

Вікторович

Кропивницький інженерний коледж 

Центральноукраїнського національного 

технічного університету,

вул. Юрія Олефіренка, 6,

345867, 345871,

kmk@kmk-kntu.kr.ua

13 Викладач 

спецдисциплін

Вища, магістр kmk@kmk-kntu.kr.ua World Skils Ukraine 2017 (Мобільна робототехніка, 4 командне 

місце, лідер команди), World Skils Ukraine 2018 - куратор 

команди (Мехатроніка, 2 командне місце),  Interpipe Tech Fest ( 

2019 р.,  компетенція "Змагання на верстатах з ЧПК", куратор 

команди, 1 місце),  Всеукраїнська олімпіада з мехатроніки (КПІ 

ім. Ігоря Сікорського, 2019 р., експерт)

Бешта Дмитро 

Олександрович

НТУ "Дніпровська політехніка" 18 асистент вища, інженер-системотехнік Кандидат 

технічних наук

BeshtaD@ukr.net експерт регіональних змагань  з мехатроніки у регіональних 

змаганнях Месhatronic Battle 2019 у рамках фестивалю Іnterріре 

Теch Fest 

Рекомендації НТУ "Дніпровська політехніка" та компанії

"Іnterpipe"

Бешта Олександр 

Степанович

НТУ "Дніпровська політехніка" 40 проректор з 

наукової роботи

Вища, спеціальність 

"Електропривід та 

автоматизація технологічних 

комплексів", Інженер-електрик

Доктор технічних 

наук, професор, 

член- 

кореспондент 

Національної 

академії наук 

України

beshtaa@nmu.org.ua Суддя змагань з мехатроніки World Skills Ukraine 2018

Суддя змагань з мехатроніки у регіональних змаганнях 

Месhatronic Battle 2018, Месhatronic Battle 2019 у рамках 

фестивалю Іnterріре Теch Fest

Рекомен6дації компаній "Іnterpipe", "FESTO" 

Реєстр експертів 

Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності 

"WorldSkills Ukraine"

Напрям (компетенція) "Мехатроніка"

mailto:post@hansrinde.no
mailto:kmk@kmk-kntu.kr.ua
mailto:BeshtaD@ukr.net
mailto:beshtaa@nmu.org.ua


Боровик Роман 

Олексійович

НТУ "Дніпровська політехніка" 19 асистент Вища, Інженер-електромеханік 

з дослідницьким рівнем 

діяльності, викладач вищого 

начального закладу

borovikroman@gmail.com Суддя змагань з мехатроніки World Skills Ukraine 2018

Суддя змагань з мехатроніки у регіональних змаганнях 

Месhatronic Battle 2018, Месhatronic Battle 2019 у рамках 

фестивалю Іnterріре Теch Fest

Рекомендації НТУ "Дніпровська політехніка", компанії 

"Іnterріре"

Риженко Євген 

Сергійович

ДП "FESTO", вул. Борисоглібська, 11, м. 

Київ, 04070, тел. +380442336451

8 Керівник 

дидактики

Вища, соціолог Кандидат 

політичних наук

levgen.ryzhenko@festo.com Багаторазова участь в роботі журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади "Механотроніка в машинобудуванні", НТУУ "КПІ ім. 

Сікорського", конкурсів з мехатроніки в рамках Іпіегріре 

TechFest, Тижнів знань на ПАТ "Арселор Міттал Кривий Ріг"

Рекомендації НТУУ "КПІ ім. Сікорського"

Худолій Сергій 

Сергійович

Кафедра електроприводу НТУ  

"Дніпровська політехніка", м.Дніпро, 

просп. Д. Яворницького, 19;

khudolii.s@gmail.com

19 Доцент кафедри 

електроприводу

Вища, інженер-електромеханік 

з дослідницьким рівнем 

діяльності

Кандидат 

технічних наук

khudolii.s@gmail.com Cуддя змагань з мехатроніки World Skils Ukrain 2018 

Головний експерт змагань з мехатроніки у регіональних 

змаганнях Месhatronic Bettle 2018 , Месhatronic Bettle 2019 у 

рамках фестивалю Іnterpipe Tech Fest

Рекомендації компаній "Іnterpipe", "FESТО", Національного 

університету харчових технологій

Якимчук Микола 

Володимирович

Національний університет харчових 

технологій.

м. Київ, вул. Володимирська, 68;

mykolaiakymchuk.2016@gmail.com

26 Професор кафедри 

мехатроніки та 

пакувальної техніки

Вища, інженер-механік Доктор технічних 

наук, доцент

mykolaiakymchuk.2016@gmail.co

m

Керівник студенських команд, неодноразових призерів та 

переможців в всеукраїнській олімпіаді "Механотроніка в 

машинобудуванні",

керівник

"World Skilsmechatroniccenter" в Національному університеті 

харчових технологій,

експерт з навчального дидактичного обладнання компанії 

"FESTO"

mailto:borovikroman@gmail.com
mailto:levgen.ryzhenko@festo.com
mailto:khudolii.s@gmail.com
mailto:mykolaiakymchuk.2016@gmail.com
mailto:mykolaiakymchuk.2016@gmail.com


Кифорук Юрій 

Миколайович

ДП "КБ"Південне" імені М. К. Янгеля, 

вул. Криворізька, 3., тел. (056) 372-00-22

9 Інженер-

конструктор 3 

категорії

 Вища технічна. Спеціаліст kiforuk.yury@gmail.com Переможець ТехФест 2017 у професійній лізі, суддя ТехФест 2019

Рекомендації Рекомен6дації компанії "FESTO", НТУ "Дніпровська 

політехніка"

Ткаченко Сергій 

Миколайович

НТУ "Дніпровська політехніка", м. 

Дніпро, просп. Д. Яворницького, 19, 

tkachenko.s.m@nmu.one

16 Доцент кафедри 

інформаційних 

систем і технологій

Вища, інженер-системотехнік Кандидат 

технічних наук, 

доцент

tkachenko.s.m@nmu.one Технічний експерт у регіональних змаганнях Месhatronic Battle 

2019 у рамках фестивалю Іnterріре Теch Fest

Никируй Ростислав 

Іванович

Коломийський політехнічний коледж 

Національного університету "Львівська 

політехніка", 

Івано-Франківська обл., м. Коломия, вул. 

Чехова, 20

20 Викладач 

професійно-

теоретичної 

підготовки

Вища, інженер-фізик Кандидат фізико-

математичних наук

polinet100@gmail.com Рекомендації керівництва Коломийського політехнічного 

коледжу Національного університету "Львівська політехніка"

Боюн Неоніла 

Олександрівна

Дніпровський державний технічний 

технікум енергетичних та інформаційних 

технологій

м. Дніпро, вул. Ксмонавта Волкова, 6-Б,

ddteit.2020@gmail.com

7 Викладач Державний вищий навчальний 

заклад "Національний гірничий 

університет",

фахівець в галузі 

інформаційних технологій, 

інженер з комп'ютерних 

систем, спеціаліст 1 категорії

(073) 031-83-60

neonilla.boyun@gmail.com

Змагання команд ліги закладів професійно-технічної освіти 

проєкту INTERPPE MECHATRONIC LAB сезону 2021 року (посіли ІІІ 

місце)

Яланський Олексій 

Анатолійович

Національний технічний університет 

"Дніпровська політехніка"

просп. Дмитра Яворницького, м. Дніпро, 

49005

(056) 744-62-19;

(0562) 46-40-62;

(056) 744-62-11 (факс);

(0562) 47-08-35 (факс)

nmu@nmu.org.ua 

28 Доцент кафедри 

електроприводів

Вища технічна Кандидат 

технічних наук, 

доцент

(096) 671-67-27

yalanskie.o.a@nmu.one

mailto:kiforuk.yury@gmail.com
mailto:tkachenko.s.m@nmu.one
mailto:polinet100@gmail.com


Бешта Олександр 

Олександрович

Національний технічний 

університет"Дніпровська політехніка"

просп. Д. Яворницького, 19,

м. Дніпро, 49005

(056) 744-73-39

rector@nmu.org.ua 

5 Доцент кафедри 

електроенергетики

Вища, електромеханік з 

дослідницьким рівнем 

діяльності

Кандидат 

технічних наук

(097) 929-62-34

beshta.o.o@nmu.one

Головний експерт змагань з мехатроніки у регіональних 

змаганнях Mechatronic Battle 2018, 2019, 2020 (шкільна ліга) у 

рамках фестивалю Interpipe TechFest

Мазяєва Олена 

Сергіївна

Комунальний заклад освіти "Гімназія № 

3" Дніпровської міської ради

вул. Гулі Корольової, 14-Б, м. Дніпро, 

49051

(097) 892-98-27

g3@dhp.dniprorada.gov.ua

5 Вчитель 

інформатики

Вища, математик, викладач 

математики

(095) 577-24-29

elenamazyaeva@gmail.com

Зімовець Марина 

Семенівна 

Комунальний заклад освіти 

"Спеціалізована школа 129 фізико-

математичного профілю" Дніпровської 

міської ради

15 Вчитель 

математики

Вища, магістр, "Педагогіка і 

методика ередньої освіти. 

Математика" 

(096) 526-86-42

marygood02111975@gmail.com

Телепроект департаменту гуманітарної політики Дніпровської 

міської ради "Школа-онлайн";

Тренер науково-педагогічного проекту "Інтелект України";

Координатор шкільної ланки Mechatronic Lab з 2019 року 

(шкільна команда увійшла у фінал у 2019 та у півфінал у 2021 

роках)   

Алексєєнко Сергій 

Вікторович 

Дніпровський національний університет 

імені Олеся Гончараагаріна, 72, м. 

Дніпро, 49010,

(056)374-98-00,

cdep@mail.dsu.dp.ua

15 Завідувач кафедри 

мехатроніки фізико-

технічного 

факультету 

Вища, "Проектування та 

виробництво ракетно-

космічних літалььних 

апаратів", інженер-механік

Доктор технічних 

наук, доцент

 (050) 480-85-03

alexeyenko_sv@ukr.net

Участь у конкурсах:

-Відкритий обласний фестиваль освітньої робототехніки - 2020 

(суддя в категорії 3D-моделювання);

-Всеукраїнська крнференція "Освітня робототехніка" (доповідач)

Рекомендації:

-Демура А.Л., к.т.н., заступник директора департаменту освіти і 

науки Дніпропетровської облдержадміністрації;

-Волкова Л.В., директор КПНЗ "Дніпропетровський обласний 

центр науково-технічної творчості та інформаційних технолгій 

учнівської молоді";

-Хориненко О.А., заступник директора з навчально-методичної 

роботи ПНЗ "Дніпропетровський обласний центр науково-

технічної творчості та інформаційних технолгій учнівської 

молоді"



Нікітіна Ганна 

Олександрівна 

Відокремлений структурний підрозділ 

"Індустріальний фаховий коледж 

Криворізького національного 

університету"

вул. Ю.Смирнова, 47, м. Кривий Ріг, 

50079,

(0564) 35-13-38,

tt_ktu@meta.ua

7 Викладач 

електротехнічних 

дисциплін, голова 

циклової комісії і 

експлуатації 

електроустаткуванн

я підприємств  і 

цивільних споруд 

Вища, магістр електричного 

транспорту, бакалавр 

електромеханіки

Кандидат 

технічних наук

(068) 320-54-39,

ann.nikitina.ik@gmail.com

Голова журі регіонального конкурсу професійної майстерності 

"WorldSkills Ukraine" у 2019 році з компетенції "Електромонтажні 

роботи"; 

Член журі Регіонального конкурсу "Електротехнічний марафон - 

2021",  м. Кривий Ріг;

Тренер у рамках проєкту компанії МЕТІНВЕСТ "Школа електрика;

Куратор у Всеукраїнському конкурсі "M.StudentChamp - кей-

чемпіонат в металургійній і гірничодобувній галузі", підготувала 

4 фіналістів і 1--го призера (ІІ місце), 2019-2021рр.

Підготувала переможця Всеукраїнського конкурсу Scania Top 

Team 2017 серед студентів технічних навчальних закладів - 2017;

Курато у змаганнях з Мехатроніки в рамках Interpipe TechFest, 

Interpipe Mechatronic Lab м. Дніпро, 2017-2021;

Член фахової ради професій електротехнічого спрямування 

Громадської організації "Криворізька міська асоціація 

"ПАРТНЕРИ";

Переможець Всеукраїнського конкурсу "Педагогічний ОСКАР-

2021"

Сердюк Ольга 

Валентинівна

Вінницький національний технічний 

університет, 

м. Вінниця,Хмельницьке шосе, 95, 21021.

(0432) 65-19-03

vntu@vntu.edu.ua

12 Доцент кафедри 

технологій та 

авторизації 

машинобудування

Вища, спеціальність 

"Технологія 

машинобудування", 

магістр з інженерної механіки

Кандидат 

технічних наук

(067) 951-50-96,

karvatkoolga@ukr.net

Член оргкомітету Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт зі спеціальності "Прикладна механіка 

(Мехатроніка)".

Створення навчальних програм та посібників із САПР в 

машинобудуванні та робототехніка

Корольков Максим 

Сергійович

ДНЗ Донецький центр ПТО ДСЗ, 

Донецька область, м. Краматорськ, бул. 

Машинобудіників, 32, (0626) 41-68-71, 

doncpto@donocz.gov.ua 

3 майстер 

виробничого 

навчання

вища 066 58 44 205, 

mars.asd@gmail.com


