
Показники, що визначають кваліфікацію  

старшого викладача Залізецького А.М. за 2016-2020 р.р. 
 

13) наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, 

конспектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій загальною кількістю 

три найменування; 

1. Теорія електропривода: лабораторний практикум 

для студентів спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» / 

А.М. Залізецький, В.І. Мельник. – Хмельницький: 

ХНУ, 2016. – 146 с. 

2. Основи метрології та електричних вимірювань: 

лабораторний практикум з дисципліни для студентів 

спеціальності ««Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» А.М. Залізецький, В.І. Мельник. – 

Хмельницький: ХНУ, 2016. – 166 с. 

3. Теорія електропривода: методичні вказівки до 

курсового проектування для студентів спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка» / А.М. Залізецький – Хмельницький: 

ХНУ, 2017. – 138 с. 

4. Вступ до фаху: методичні вказівки до самостійного 

вивчення дисципліни та виконання практичних робіт 

для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» / 

А.М. Залізецький, В.І. Мельник, О.С. Поліщук, С.П. 

Лісевич. – Хмельницький: ХНУ, 2019. – 178 с. 

 

14) керівництво студентом, який зайняв 

призове місце на I етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу  студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного 

комітету/журі Всеукраїнської студентської 

олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або 

керівництво постійно діючим студентським 

науковим гуртком/проблемною групою; 

керівництво 

студентом, який став призером або лауреатом 

Міжнародних мистецьких конкурсів, 

фестивалів та проектів, робота у складі 

організаційного комітету або у складі журі 

міжнародних мистецьких конкурсів, інших 

культурно-мистецьких проектів; керівництво 

студентом, який брав участь в Олімпійських, 

Паралімпійських іграх, Всесвітній та 

Всеукраїнській Універсіаді, чемпіонаті світу, 

Європи, Європейських іграх, етапах Кубка 

світу та Європи, чемпіонаті України; 

виконання обов’язків тренера, помічника 

тренера національної збірної команди 

України з видів спорту; 

виконання обов’язків головного секретаря, 

головного судді, судді міжнародних та 

всеукраїнських змагань; керівництво 

Диплом ІІІ ступеня Вжишкевич Дмитро Олегович, ст. 

гр ЕТс-16-1 ХНУ, за перемогу у міжнародному 

конкурсі студентських наукових робіт 141 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, 2018; 

Диплом ІІІ ступеня Свінціцький Євген Едуардович, ст. 

гр ЕТс-16-1 ХНУ, за перемогу у міжнародному 

конкурсі студентських наукових робіт 141 

Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка, 2018. 

Керівництво постійно діючим студентським науковим 

гуртком кафедри «Машин і апаратів 

електромеханічних та енергетичних систем» 

«Електромеханік». 



спортивною делегацією; робота у складі 

організаційного комітету, суддівського 

корпусу; 

16) участь у професійних об’єднаннях за 

спеціальністю; 

Дійсний член Громадського об’єднання «Українське 

товариство теплових насосів і зберігання енергії» 

18) наукове консультування установ, 

підприємств, організацій протягом не менше 

двох років. 

Договір про надання послуг ТОВ «Холод-Сервіс» № 1 

від 05.03.2016 «Наукове консультування з  розробки 

засобів автоматизації побутового обладнання»; 

Договір про надання послуг ТОВ «Холод-Сервіс» № 4 

від 01.03.2018 «Наукове консультування з розробки 

та виготовлення систем керування холодильним 

устаткуванням». 

 

  



Залізецький_диплом спеціаліста

 
 


