
ЗАТВЕРДЖУ ІО 
на засіданні кафедри АЕСІТГ 

Протокол № 6 

від «_12_» грудня 2019 р. 

План підвищення кваліфікації кафедри «Автоматизованих електромеханічних систем в промисловвості та транспорті» 2020-2025 рр. 

№ з/ п 
Прізвище, ініціали, 

посада 
Рік останнього підвищення кваліфікації 

Запланований 
термін 

підвищення 
кваліфікації 

Місце проходження підвищення 
кваліфікації 

Форма підвищення кваліфікації 

№ з / п 
Прізвище, ініціали, 

посада 
Рік останнього підвищення кваліфікації 

Запланований 
термін 

підвищення 
кваліфікації 

Місце проходження підвищення 
кваліфікації 

Довгострокове підвищення 
кваліфікації, 

(короткострокове) 
Стажування 

Творчі 
від-ки 

1 Сінчук О.М. д.т.н., 
професор 

ПАО «Електрозахист» (м.Харків) 2018р. 2023 Національний технічний університет 
України «Київський політехнічний 

+ 

2 Сінчук І.О. к.т.н., доцент Закінчення докторонтури (2018р.) 2023 Захист докторської дисертації + 

3 Касаткіна І.В. к.т.н., 
доцент 

Авторізований навчальний центр ЗсЬеісІег 
Еіесігік 2018р. 

2023 Авторізований навчальний центр ЗсЬеісІег 
Еіесігік 

+ 

4 Філіпп Ю.Б. к.т.н., 
доцент 

ПАО «Електромашпромсервіс» 2016р. 2021 ПАТ «Криворізький залізорудний 
комбінат» 

+ 

5 
Кальмус Д.О. старший 

викладач 
ПАТ «Криворізький залізорудний комбінат» 

2019р. 2024 ПАТ «Криворізький залізорудний 
комбінат» 

+ 

6 
Федотов В.О. (0,5 
ст)к.т.н., доцент Захист кандидатської десертації 2018р. 2023 

ПАТ «Криворізький залізорудний 
комбінат» 

+ 

7 Козакевич І.А. к.т.н., 
доцент 

Захист кандидатської десертації 2016р. 2021 ПАТ «Криворізький залізорудний 
комбінат» 

+ 

8 Сьомочкин А.Б. к.т.н., 
доцент 

ТОВ "ОЕК АЛЬТЕРА" 2015 2020 Металургійна академія + 

9 Осадчук Ю.Г. к.т.н., 
доцент 

Авторізований навчальний центр ЗсЬеісІег 
Еіесігік 2018. 

2023 Авторізований навчальний центр ЗсЬеісІег 
Еіесігік 

+ 

10 Пересунько І.І. асистент Закінчення аспірантури 2016 2р21 Захист дисертаційної роботи + 

Розглянуто на засіданні кафедри АЕСПТ 
Протокол № 6 від 12.12.2019 

Зав. кафедри АЕСПТ, доктор техн. наук, професор Сінчук О.М. 



п ( 
ЗАТВЕРДЖУЮ , 

ПЛАН 
підвищення кваліфікації проферсько-викладацького складу 

кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті 
на 2014-2019 рр. 

Прізвище, ім'я по батькові 
викладача та посада, 

науковий ступінь та вчене 
звання 

Рік останнього підвищення 
кваліфікації 

Запланова-
ний термін 

підвищ, 
кваліф-ї 

Місце проходження 
підвищення кваліфікації 

Форма підвищення 
кваліфікації 

Прізвище, ім'я по батькові 
викладача та посада, 

науковий ступінь та вчене 
звання 

Рік останнього підвищення 
кваліфікації 

Запланова-
ний термін 

підвищ, 
кваліф-ї 

Місце проходження 
підвищення кваліфікації 

ФПК, 
ІПК 

Стажу-
вання 

Творчі 
відп-ки 

Сінчук О.М., зав. кафедри, 
д.т.н., професор 

2011 (ПАО «Електрозахист» (м. 
Харків)) 

2016 Національний технічний 
університет України 

«Київський політехнічний 
інститут» 

ФПК 

Гузов Е.С., к.т.н., доцент 2013 (ПАО «Криворізький 
залізорудний комбінат») 

2018 ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат» 

Стажу-
вання 

Касаткіна І.В., к.т.н., доцент 2012 (Міжнародна академія 
комп'ютерних наук) 

2017 і / у Держане підприємство 
"Науково-дослідний 

гірничорудний інститут" 

Стажу-
вання 

Кольсун В.А., к.т.н., доцент 2010 (Захист дисертації) 
4>и*ити, 

і&сисбсл оси і 

2015 Он-лайн клас Санкт-
Петербурзький державний 

електротехнічний університет ФПК 
Максимов М.М., к.т.н., 
доцент 

^2011 (ПАО 
«Електромашпромсервіс») 

2016 Центральна енерголабораторія 
ПАТ «Криворізький 

залізорудний комбінат» 

Стажу-
вання 

Сінчук І.О., к.т.н., доцент 2013 (Отримання вченого 
звання доцента) 

2018 ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат» 

Стажу-
вання 

Сьомочкин А.Б., к.т.н., 
доцент 

2010 (Металургійна академія) 2015 ПАТ "НІПІ "Механобрчермет" Стажу-
вання 



С у ( ) 
Удовенко О.О.. к.т.н., доцент 2010 (Металургійна академія) 2015 , ДП «СВ АЛЬ'ГР.РА» Стажу-

вання 
Філіпп Ю.Б., к.т.н., доцент 2011 (ПАО 

«Електромашпромсервіс») 
2016 Центральна енерголабораторія 

ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат» 

Стажу-
вання 

Дуб Є.С., асистент 2012 (Закінчення аспірантури) 2017 ПАТ «ПівнГЗК» Стажу-
вання 

Кальмус Д.О., асистент 2013 (ПАО «Криворізький 
залізорудний комбінат») 

2018 ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат» 

Стажу-
вання 

Козакевич І.А. , асистент 2014 (Курси дистанційного 
навчання ДВНЗ «КНУ») 

2019 ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат» 

Стажу-
вання 

Омельченко О.В., доцент 2014 (Захист дисертації) 2019 ПАТ «Криворізький 
залізорудний комбінат» 

Стажу-
вання 

Федотов В.О., ст. викладач 2010 (Металургійна академія) 2015 ПАТ "НІПІ"Механобрчермет" Стажу-
вання 

Момот В.Ю. (0,25 ст), к.т.н., 
доцент 

2012 2017 не планується 

Лікаренко А.Г.(0,25ст), 
к.т.н., доцент 

2013 (ПАО «Криворізький 
залізорудний комбінат») 

2018 не планується 

Осадчук Ю.Г. (0,4 ст), декан, 
к.т.н., доцент 

2012 (Авторизований центр 
навчання «Шнайдер електрик») 

2017 у р ПАТ «ПівнГЗК» Стажу-
вання 

Каневський В.В. (0,5ст), 
к.т.н., доцент 

2012 (Криворізький філіал 
Запорізького Національного 

Університету) 

2017 не планується 

Колотілін В.М.(0,25ст), 
к.т.н., доцент 

2012 (ПАО «Кривбасспроект») 2017 не планується 

Величко Т.В.(0,25ст), к.т.н., 
доцент 

2003 не планується 

Завідувач кафедри — ^ О.М. Сінчук 


