Реєстр експертів Всеукраїнського конкурсу професійної майстерності "WorldSkills Ukraine"
Напрям (компетенція) "Мехатроніка" (Junior)

Прізвище, ім'я,
по батькові
(повністю)

Місце роботи (назва установи,
адреса, телефон, електронна
пошта)

Досвід роботи
за фахом
(професією)
(років)

Посада

Науковий
ступінь,
вчене звання

Освіта, кваліфікація

Дзюба Сергій
Миколайович

Навчальний STEM-центр
"Сократ", м. Київ, 02098,
Березняківська 36а

20

засновник

вища, інженер-хімік- технолог, керівник
навчального
закладу

Риженко Євген
Сергійович

ДП "Фесто", вул. Борисоглібська,
11, м. Київ, 04070, тел.
+380442336451

8

керівник
дидактики

Вища, соціолог

Контактна інформація

066-210-59-10
dziuba.serhii@socrat.in.ua

Кандидат
380503852710
політичних наук levgen.ryzhenko@festo.com

Додаткова інформація

Місто

Організація, підготовка команд, участь і
проведення змагань Robotraffic, First Tech
Challenge, First Robotic Competition,
створення навчальних програм,
посібників з робототехніки, електроніки,
мехатроніки

Київ

Багаторазова участь в роботі журі
Всеукраїнської студентської олімпіади
"Механотроніка в машинобудуванні",
НТУУ "КПІ ім. Сікорського", конкурсів з
мехатроніки в рамках Іnterріре TechFest,
Тижнів знань на ПАТ "Арселор Міттал
Кривий Ріг"

Київ

Рекомендації НТУУ "КПІ ім.
Сікорського"
Якимчук Микола
Володимирович

Національний університет
харчових технологій.
м. Київ, вул. Володимирська, 68;
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професор кафедри Вища, інженермехатроніки та
механік
пакувальної
техніки

Доктор
066-767-61-99
World Skils Ukraine 2018 - експерт та
технічних наук, mykolaiakymchuk.2016@gmail організатор змагань,; Головний експерт та
доцент
.com
організатор змагань з мехатроніки у
регіональних змаганнях Месhatronic Battle
2018 , Месhatronic Battle 2019 у рамках
фестивалю Іnterpipe Tech Fest ; Керівник
неодноразових призерів та переможців
всеукраїнської олімпіаді "Механотроніка в
машинобудуванні";
керівник
"WorldSkills mechatroniccenter" в
Національному університеті харчових
технологій,
експерт з навчального дидактичного
обладнання компанії "Festo"

Київ

Нікітіна Ганна
Олександрівна

Відокремлений структурний
підрозділ "Індустріальний
фаховий коледж Криворізького
національного університету",
50079, м.Кривий ріг, вул. Юрія
Смирнова, буд. 47, (0564) 35-1338, tt_ktu@meta.ua

7

викладач
електротехнічних
дисциплін,голова
циклової
комісіїмонтажу і
експлуатації
електроустаткуван
ня підприємств і
цивільних споруд

Повна вища
(магістратура):
магістр
електричного
транспорту,
бакалавр
електромеханіки

кандитат
технічних наук

Зімовець Марина
Семенівна

КЗО "Спеціалізована школа 129
фізико-матиматичного профілю"
ДМР

15

учитель
математики

Вища, магістр,
"Педагогіка і
методика середньої
освіти. Математика"

+380683205439
ann.nikitina.ik@gmail.com

Голова журі регіонального конкурсу
професійної майстерності "WORLD
SKILLS UKRAINE 2019" з компетенції
"Електромонтфжні роботи" - 2019 р.
Член журі Регіонального конкурсу
"Електротехнічний марафон - 2021",
м.Кривий ріг. Тренер в рамках проєкту
компанії МЕТІНВЕСТ "Школа електрика"
для працівників ПРАТ ПІВНГЗК, ЦГЗК,
ЮГЗК,ІнГЗК, КРМЗ - 2019 р.
Куратор у Всеукраїнському конкурсі
"M.StudentChamp - кейс-чемпіонат в
металургійній і гірничодобувній галузі",
підготувала 4 фіналістів і 1-го призера (2-е
місце) - 2019-2021
Підготувала переможця Всеукраїнського
конкурсу Scania Top Team 2017 серед
студентів технічних навчальних закладів 2017 р.
Куратор у змаганнях з Мехатроніки в
рамках Interpipe, TechFest, Interpipe
Mechatronic Lab м.Дніпро 2017-2021 рр.
Член фахової ради професій
електротехнічного спрамування ГО
"Криворізька міська асоціація
"ПАРТНЕРИ". Переможець конкурсу
"Педагогічний ОСКАР-2021"

+380965268642
Телепроект департаменту гуманітарної
marygood02111975@gmail.co політики Дніпровської міської ради
m
"Школа-онлайн", тренер науковопедагогічного проекту "Інтелект України",
координатор шкільної ланки Mechatronic
Lab з 2019 року (шкільна команда є
фіналістом у 2019 та півфіналістом у 2021
роках)

Яланський Олексій
Анатолійович

Національний технічний
університет "Дніпровська
політехніка", проспект Дмитра
Яворницького, 19, м. Дніпро,
Україна, 49005
Телефони: +30 (056) 744-62-19;
+38 (0562) 46-40-62.
Факси: +38 (056) 774-62-11; +38
(0562) 47-08-35.
E-mail: nmu@nmu.org.ua
Офіційний веб-сайт університтету:
nmu.org.ua
КЗО "Гімназія №3" ДМР вул. Гулі
Корольвої, буд. 14-Б, м. Дніпро,
49051, (097)8929827,
g3@dhp.dniprorada.gov.ua
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доцент кафедри
електропривода

вища технічна

5

вчитель
інформатики

Вища, математик,
викладач
математики

095-577-24-29
elenamazyeva@gmail.com

Дяченко

Національний технічний
університет "Дніпровська
політехніка"

5

асистент кафедри
електроприводу

вища, професіонал
в галузі
електротехніки,
дослідник

diachenko.g@nmu.one

експерт змагань з мехатроніки у
регіональних змаганнях Mechatronic
Battle 2019 у рамках фестивалю Interpipe
TechFest
тренер в Interpipe Mechatronic Lab
Рекомендіції НТУ "Дніпровська
політехніка"

Бешта Олександр
Олександрович

Національний технічний
університет "Дніпровська
політехніка", проспект Дмитра
Яворницького, 19, м. Дніпро,
Україна, 49005
+30 (056) 744-73-39
rector@nmu.org.ua
Криворізький професійний
гірничо-технологічний ліцей

5

Доцент кафедри
Електромеханік з
електроенергетики дослідницьким
рівнем діяльності

+30979296234
beshta.o.o@nmu.one

Головний експерт змагань з мехатроніки у
регіональних змаганнях Mechatronic Battle
2018, 2019 та 2020 р. (шкільна ліга) у
рамках фестивалю Interpipe TechFest

675886842,
ekazakov234@gmail.com

Закінчив Дніпропетровський
національний технічний університет
залізничного транспорту за спеціальністю
«Електричний транспорт». Експерт І
(регіонального) етапу
Всеукраїнського конкурсу професійної
майстерності
«WORLDSKILLS UKRAINE»
за компетенцією «Електромонтажні
роботи» та наставник учасника за
компетенцією «Експлуатація та
обслуговування залізничного транспорту»
у 2019 р.

Мазяєва Олена
Сергіївна

Казаков Євген
Петрович

викладач
професійнотеоретичної
підготовки. Вища
категорія,
викладачметодист.

кандидат
+380966716727
технічних наук, yalanskiy.o.a.@nmu.one
доцент

Кандидат
технічних наук

Дніпро

Постольник Сергій
Олександрович

Поліський національний
університет,
м. Житомир

завідувач
лабораторії
робототехніки та
штучного
інтелекту ПНУ

093-616-35-30
sanich4681@gmail.com

голова ГО «Федерація робототехніки та
штучного інтелекту України»

Філімонов Сергій
Олександрович

Черкаський державний
технологічний університет

доцент кафедри
приладобудування,
мехатроніки та
комп’ютеризовани
х технологій
Черкаського
державного
технологічного
університету,
кандидат
технічних наук

097-314-61-55
s.filimonov@chdtu.edu.ua

доцент кафедри
машин і апаратів,
електромеханічних
та енергетичних
систем, кандидат
технічних наук

067-155-87-15
vovchik_o@yahoo.com

співорганізатор обласного фестивалю
Черкаси
робототехніки «РОБОФЕСТ ЧДТУ-2019»
та «РОБОФЕСТ ЧДТУ-2021», входив у
склад журі у II-му етапі Всеукраїнської
студентської олімпіади з дисципліни
«Комп’ютерні системи штучного
інтелекту», на базі НТУ «ХПІ» місто
Харків (2018 рік), входив у склад журі у IIму етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади з дисципліни «Робототехніка»
на базі Одеської національної академії
харчових технологій місто Одеса (2019
рік), входив у склад апеляційної комісії у
II-му етапі Всеукраїнської студентської
олімпіади за напрямком «Програмування
мікропрограмних автоматів та
мікроконтролерних систем» на базі
Хмельницького національного
університету місто Хмельницький (2017
рік). Керівник призерів всеукраїнських
олімпіад: "Комп’ютерні системи
штучного інтелекту" (НТУ «ХПІ»,
Харків), «Робототехніка» (м.Одеса),
«Програмування мікропрограмних
автоматів та мікроконтролерних систем»
(м.Хмельницький ), всеукраїнських
змаганнях з перегонів автономних роботів
за кубок Львівської політехніки,
міжнародних змаганнях за кубок «100
річчя
Одеського
у 2016, Хмельницький
експерт
змагань політехнічного»
WorldSkilsUkraine
керівник призерів та переможців
всеукраїнської олімпіади "Механотроніка
в машинобудуванні"

Онофрійчук
Хмельницький національний
Володимир Іванович університет

Житомир

Гурко Олександр Генадійович
Харківський національний
автомобільно-дорожній
університет

професор кафедри
автоматизації та
комп’ютерноінтегрованих
технологій
Харківського
національного
автомобільнодорожнього
університету

066-757-29-52
gurko@khadi.kharkov.ua

Панчук Віталій
Георгійович

доктор технічних
наук, професор,
зав. каф.
комп’ютеризовано
го
машинобудування

097-330-66-15
vitalii.panchuk@nung.edu.ua

доцент кафедри
електропривода та
автоматизації
промислових
установок НУ
«Запорізька
політехніка»,
кандидат
технічних наук

066-161-90-80
nazarova16@gmail.com

Назарова Олена
Сергіївна

Івано-Франківський національний
технічний університет нафти і газу

доктор технічних наук, професор,
призерів всеукраїнської олімпіаді з
робототехніки, керівник неодноразових
призерів та переможців ІІ та ІІІ етапів
Всеукраїнського конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт учнів –
членів МАН України, керівник переможця
міжнародного конкурсу Global Youth
Science and Technology Bowl 2020 (Physics
and Engeneering), член журі секції «Авiата ракетобудування, машинобудування та
робототехнiка» ІІ (постійно) та ІІІ (2018,
2019 рр.) етапу конкурсу-захисту науководослідницьких робіт учнів – членів МАН
України

Харків

ІваноФранківськ

член журі та керівник неодноразових
призерів всеукраїнської студентської
олімпіади «Механотроніка в
машинобудуванні» в НТУУ «КПІ ім.
Сікорського»;
тренер студентської команди-призера на
змаганнях Месhatronic Battle 2018,
Месhatronic Battle 2019 у рамках
фестивалю Іnterpipe Tech Fest;
тренер студентської команди-призера на
конкурсі професійної майстерності в
компетенції мехатроніки «World Skills
Ukraine» 2020;
науковий керівник призера
всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт «Прикладна механіка
(Мехатроніка)» 2021 р. у ВНТУ.

Запоріжжя

Осадчий Володимир
Володимирович

доцент кафедри
електропривода та
автоматизації
промислових
установок НУ
«Запорізька
політехніка»,
кандидат
технічних наук

050-341-55-66
w.osadchiy@gmail.com

член журі та керівник неодноразових
призерів всеукраїнської студентської
олімпіади «Механотроніка в
машинобудуванні» в НТУУ «КПІ ім.
Сікорського»;
тренер студентської команди-призера на
змаганнях Месhatronic Battle 2018,
Месhatronic Battle 2019 у рамках
фестивалю Іnterpipe Tech Fest;
тренер студентської команди-призера на
конкурсі професійної майстерності в
компетенції мехатроніки «World Skills
Ukraine» 2020

Запоріжжя

066-047-82-66
profi.sheva@gmail.com

Ст. викладач кафедри ІТЕЗ НУ
"Запорізька політехніка", Фахівець з
інноваційного розвитку та новим
напрямкам виробництва ТОВ "АзовКонтролз"

Запоріжжя

Шевченко Олексій
Станіславович

Навчально-виробничий центр
"Profi+", ФОП Шевченко О.С., м.
Запоріжжя, вул. Кузнецова, буд.
22, кв.6, 066-047-82-66

7

директор

вища, фахівець з
прикладного
матеріалознавства,
магістр з управління
проектами

Овчіннікова Наталія
Іванівна

ВСП "ЗЕФК НУ "Запорізька
політехніка" пр.Соборний 194

20

голова циклової
комісіі 171
Електроніка,
викладач

ЗНУ, молодший
спеціаліст,
кваліфікація фізик

Козлов Леонід
Геннадійович

Вінницький національний
технічний університет, м. Вінниця,
Хмельницьке шосе 95,

29

завідувач кафедри Вища,
технологій та
автоматизації машинобудування

Доктор
097-212-05-33
технічних наук, osna2030@gmail.com
професор

Член журі Всеукраїнської олімпіади з
мехатроніки у 2012-2019 р.р. Тренер
команди, що зайняла 1 місце на фестивалі
з мехатроніки InterpipeTechFest, м.
Дніпро, 2018р.
Рекомендації: ВНТУ, КПІ

Вінниця

Сердюк Ольга
Валентинівна

Вінницький національний
технічний університет,
м. Вінниця, Хмельницьке шосе
95, 067-951-50-96,
karvakoolga@ukr.net
Вінницький національний
технічний університет,
м. Вінниця, Хмельницьке шосе
95,
097-648-93-75
piontkevych@vntu.edu.ua

15

доцент кафедри
Вища,
технологій та
автоматизації
машино-будування

Кандидат
067-951-50-96
технічних наук, karvakoolga@ukr.net
доцент

Тренер команди на всеукраїнському
фестивалі робототехніки
ROBOTIKA.
Рекомендації: ВНТУ, КПІ

Вінниця

7

старший викладач Вища,
кафедри
технологій та
автоматиза-ції
машино-будування

Кандидат
технічних наук

Учасник олімпіад з мехатроніки у КПІ в
2010-2011 р. р.
Рекомендації: ВНТУ, КПІ

Вінниця

Піонткевич Олег
Володимирович

викладачметодист

Запоріжжя

098-110-15-33

097-648-93-75
piontkevych@vntu.edu.ua

Ковальчук Вадим
Анатолійович

Вінницький національний
технічний університет,
м. Вінниця, Хмельницьке шосе
95,
068-210-04-17
vadkovalchuk@gmail.com

10

інженер кафедри Вища,
технологій та
автоматиза-ції
машино-будування

Магістр

Худолій Сергій
Сергійович

НТУ "Дніпровська політехніка",
40005, м. Дніпро, просп. Д.
Яворницького, 19

19

професор кафедри Вища
електроприводу

канд. техн. наук, 050-340-11-25
доцент
khudolii.s.s@nmu.one

Ковтун Сергій
Олегович

Одеська національна академія
харчових технологій

Маклецький Дмитро Одеська національна академія
Георгійович
харчових технологій

Проректор
Луцького НТУ

vadkovalchuk@gmail.com

Тренер команд з мехатроніки на
Всеукраїнських олімпіадах у КПІ у 20122019 р. р., тренер команди, що зайняла 2
місце на Всеукраїнській олімпіади
ROBOTIKA - 2016 Рекомендації: ВНТУ,
КПІ

Вінниця

Дніпро

099-057-32-04
alreliandsa@gmail.com

Пневматика та електропневматика,
датчики та виконавчі механізми.

Одеса

073-200-39-49
makl.dima26@gmail.com

Пневматика та електропневматика,
промислові та мікро-контролери, датчики
та виконавчі механізми.

Одеса

доцент, к.т.н.,
050-585-02-76
інженер-механік
з дослідницьким
рівнем
діяльності.

Проректор Луцького НТУ, доцент, к.т.н.,
інженер-механік з дослідницьким рівнем
діяльності.
тел. +380505850276

Луцьк

Заболотний Олег
Васильович

Луцький національний технічний
університет

Сичук Віктор
Анатолійович

Луцький національний технічний
університет

доцент, к.т.н.,
095-896-38-10
інженер-механік
з дослідницьким
рівнем
діяльності.

Кафедра прикладної механіки та
мехатроніки ,Луцького НТУ, доцент,
к.т.н., інженер-механік з дослідницьким
рівнем діяльності.
тел. +380958963810

Луцьк

Сомов Дмитро
Олександрович

Луцький національний технічний
університет

доцент, к.т.н.,
095-202-52-92
інженер-механік
з дослідницьким
рівнем
діяльності.

Кафедра прикладної механіки та
мехатроніки ,Луцького НТУ, доцент,
к.т.н., інженер-механік з дослідницьким
рівнем діяльності.
тел. +380952025292

Луцьк

