Винахідники України — еліта держави. Винаходи та інновації

Сінчук Олег Миколайович
Народився 30 жовтня 1948 р. в м. Кривому Розі
Дніпропетровської області. У 1966 р. закінчив середню школу
№ 13. У той же рік вступив до Криворізького гірничорудного інституту (КГРІ) на спеціальність «Електрифікація та автоматизація гірничих робіт». Після закінчення з відзнакою КГРІ
здобув кваліфікацію «гірничий інженер-електрик».
Згідно з Рішенням Вченої ради інституту, як відмінник навчання та учасник наукової роботи, був залишений в інституті аспірантом кафедри електрифікації гірничих підприємств.
Після завершення в 1975 р. навчання в аспірантурі,
у Київському політехнічному інституті захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
на тему «Дослідження електромагнітних процесів та зменшення гармонік струму в рудникових контактних мережах
при роботі електровозів з тиристорними перетворювачами».
З 1975 р. по 1982 р. обирався керівником комсомольської
та партійної організацій інституту. Водночас працював асистентом, старшим викладачем, доцентом і завідувачем кафедри.
З 1985 по 1990 р. — проректор з навчальної роботи КГРІ.
У 1988 р. у Дніпропетровському гірничому інституті захистив
дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних
наук на тему «Розвиток теорії та вдосконалення систем керування рудничними електровозами». У 1990 р. йому присвоєно
вчене звання професора.
У 1990 р. разом з іншими вченими України запропонував ініціативу створення першої галузевої академії — Академії гірничих
наук України. У 1991 р., в зв’язку з обранням першим всеукраїнським з’їздом гірників першим віце-президентом Академії гірничих наук України, погодився перейти на роботу в академію,
залишаючись працювати завідувачем кафедри електрообладнання та електропостачання в промисловості Криворізького ордена Трудового Червоного Прапора гірничорудного інституту.
З 1994 по 1999 р. працював у різних інститутах і організаціях
м. Кривого Рогу та м. Дніпропетровська, зокрема й першим заступником директора Українського інституту електровозобудування (м. Дніпропетровськ).
У 1999 р. Харківською обласною державною адміністрацією
був запрошений на посаду директора із зовнішньоекономічної
діяльності Харківського електромеханічного заводу (ХЕМЗ) —
найбільшого електромашинобудівного заводу України, де працював до червня 2001 р.
Водночас працював в Українській академії залізничного
транспорту, обіймаючи посаду завідувача кафедри. Надалі —
технічний директор ВАТ «Електричні машини» (м. Харків). Під
час роботи у ВАТ «Електричні машини», в 2006 р., на прохання ректора Кременчуцького державного університету імені
Михайла Остроградського, брав участь у створенні кафедри
систем електроспоживання та енергетичного менеджменту
цього вишу, котру очолив у 2007 р.
У 2012 р. повернувся до м. Кривого Рогу. Сьогодні — завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем в промисловості та транспорті (з 2013 р. має таку назву)
ДВНЗ «Криворізький національний університет». За час наукової роботи підготував доктора технічних наук (О. П. Чорний)
та 12 кандидатів технічних наук. Проф. О. М. Сінчук керує науковою школою з теорії та практики створення електроенергоефективних тягових електромеханічних систем та комплексів.
Автор 61 винаходу (28 авторських свідоцтв і 33 патенти
України), більше ніж 400 публікацій, серед яких 26 монографій, 3 підручники, 46 навчальних і методичних посібників та
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354 наукових статей. Наукові розробки із систем керування
електроенергоефективними електротехнічними комплексами
втілені в практичних розробках низки вітчизняних і закордонних
фірм Швеції, Росії та Польщі.
Член спеціалізованих вчених рад із захисту дисертацій:
у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», Кременчуцькому національному університеті
імені Михайла Остроградського та Дніпропетровському національному університеті залізничного транспорту імені академіка
В. Лазаряна. Член Міжнародної асоціації інженерів-електриків
та Української асоціації інженерів-електриків. Дійсний член
Академії гірничих наук України.
У різні роки був депутатом багатьох скликань Криворізької
міської та районних рад міста. Є науковим консультантом із проблем ефективного використання електричної енергії в ПАТ «Кри
ворізький залізорудний комбінат», ПАТ «Електромашина»
(м. Харків) та ПАТ ПКФ «Амплітуда» (м. Донецьк).
У 80-90-х рр., за направленнями Міністерства освіти
України, перебував у творчих відрядженнях — викладав лекції
у ВНЗ Польщі та Китаю.
За високий професіоналізм, плідну науково-педагогічну
працю та вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих
фахівців проф. О. М. Сінчука нагороджено знаком Міністерства
науки і освіти України «За наукові досягнення» (2008) та відзнакою Президента України — ювілейною медаллю «25 років незалежності України» (2016).
За активну громадську діяльність нагороджений нагрудним
знаком «За заслуги перед містом» (2015) та низкою почесних
грамот міста й області.
Хобі — спорт (кандидат у майстри спорту), естрадна музика.
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