АВТОБІОГРАФІЧНА ДОВІДКА
Гурєєв Віктор Олександрович,
кандидат технічних наук

ОСВІТА
1968-1974

Київський політехнічний інститут, факультет ел ектроенергетичний.
Спеціальність: інж ен ер -ел ектр ик.
Захистив кандидатську дисертацію. Отримав диплом - кандидата технічних наук.

ДОСВІД РОБОТИ
Старший науковий співробітник ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ

Д окторант ІПМЕ ім. Г.Є. Пухова НАНУ

1993 -2018

Генеральний директор Науково-виробничого товариства з обмеженою
відповідальністю "Інфотех" (HB ТОВ "Інфотех").

1983 - 1993

Головний інформаційно-обчислювальний центр Міністерства енергетики і
ел ектри ф ікації України. Начальник відділу по розробці Регіональної системи
навчання і тренажу персоналу (РСНТ) України.

1981 - 1983

КБ ШТОРМ Київського політехнічного інституту. Начальник відділу №5.

1974 - 1981

Київський політехнічний інститут. Кафедра електричних м ер еж і систем
Інж енер , аспірант

РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ
Під керівництвом Віктора Гурєєва розроблялася галузева науково-технічна
програма по створенню РСНТ України, система дистанційного навчання і тренажу
персоналу ДП НЕК "Укренерго", тренаж ери оперативних перемикань для
високовольтних підстанцій ДП НЕК "Укренерго", дистанційні курси за тематикою
оперативних перемикань в електричних м ереж ах.
Автор більше 50 наукових робіт з актуальних питань науки і техніки.

ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ
Дата народження : 25 .01.1949
Сімейний стан: одружений.

Російською: вільно.
Англійською мовою: вільно.
Користувач ПК : розробник програмного забезпечення. Мови програмування -

Java, Python, JavaScript, PHP, SQL. Бази даних - ORACLE, PostgreSQL,
MySQL та ін.
Особисті якості:
відповідальність, ініціативність, пунктуальність, комунікабельність, уміння
приймати рішення і нести в
і
з
а
них.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ
Телефон:
e-m ail:

+380
v ik to r.g u r iô ® @ ij^ 6 tw e v rU a v a g â in ® te c .u a viktor.?urieiev@ ?m ail.com

Президент
Громадської спілки «ГІС-Асоціація України»

U I

гс

«ГІС-Асоціація України»
Ідентифікаційний код: 4 0 8 4 5 3 6 6

«GIS Association of Ukraine»
Identification code: 4 0 8 4 5 3 6 6

e-m ail: D evelopm ent-U A @ ukr.net

Вих. № 17/12-01
Від 16.07.2020 року

Ініціативній групі з підготовки У становчих зборів
для ф ормування нового складу Г ром адської ради при
М іненерго У країни

Інформація про результати діяльності

Громадська спілка «ГІС-Асоціація України» сприяє розвитку і впровадженню геоінформаційних
технологій та послуг в Україні, визначає основні напрями застосування геоінформаційних систем в секторах
енергетики, безпеки і оборони України, а також розробляє рекомендації щодо шляхів їх вирішення.
Геоінформаційні технології є невід’ємною частиною енергетичних та оборонних технологій, які
відіграють значущу роль в забезпеченні успішності виконання завдань у відсічі агресії Російської Федерації. У
сучасних умовах успіх має той, хто своєчасно забезпечується актуальною інформацією. Одним із механізмів її
отримання є використання даних дистанційного зондування земної поверхні, цифрових (електронних) карт,
геоінформаційних технологій.
Геоінформаційні технології ґрунтуються на матеріалах сучасних досліджень стосовно найбільш
актуальних питань інформаційного забезпечення дій у сферах енергетики і національної безпеки та оборони.
Геоінформаційні системи дозволяють збирати найрізноманітніші дані, а за допомогою спеціального
додатка - обробляти їх. Сьогодні такі системи використовують більше 20 закладів енергетичної галузі. Серед
основних переваг - можливість взаємодії між міністерствами, відомствами, установами, яка є запорукою
перемоги у протистоянні будь-якому агресору.
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Мотиваційний лист

Громадська спілка «ГІС-Асоціація України» розцінює наявну ситуацію в
енергетичному секторі України як критичну. В останні роки виросли великі
ризики виникнення системних аварій в ОЕС Україні внаслідок критичної
деградації електроенергетичного обладнання і руйнування системи підготовки та
підвищення кваліфікації оперативно-диспетчерського персоналу ОЕС України.
Одною із важливих задач енергетичного сектору країни є створення
сучасної галузевої професійної системи підготовки персоналу з використанням
веб-орієнтованих технологій навчання та новітніх методів тренажерної підготовки
оперативного персоналу на базі хмарних обчислень.
Віктор Олександрович Гурєєв є відомим науковцем в галузі побудови
систем навчання та тренажерної підготовки персоналу в енергетиці і тому
Громадська спілка «ГІС-Асоціація України» вважає, що він буде корисним для
рішення

нагальних

проблем

енергетики

в роботі

Міністерстві енергетики України.
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