
 
Дніпровський державний технікум 

енергетичних та інформаційних технологій 

 

Н А К А З 
27.08.2019 р. № 61-аг 

 

м. Дніпро 

 

Про розподіл на підрозділи 

та структуру управління 

 

На виконання Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про 

фахову передвищу освіту», наказів Міністерства освіти і науки України, 

відповідно до Статуту Дніпровського державного технікуму енергетичних та 

інформаційних технологій та з метою впровадження дієвої системи планування, 

організації та контролю за освітнім процесом у 2019/2020 н.р. 
 

Н А К А З У Ю: 

 

1. Призначити керівниками підрозділів: 

1.1 Курахівської філії – Олійник Н.Г.  

1.2  Відділеннями (денна та заочна форма навчання): 

1.2.1 відділення енергетичних технологій (спеціальності 144 

«Теплоенергетика», 141 «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка», 151 «Автоматизація та приладобудування») – 

Майсак Н.В. 

1.2.2 відділення економіки, будівництва та інформаційних технологій 

(спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»; 

192 «Будівництво та цивільна інженерія» 123 «Комп'ютерна 

інженерія») – Шепель Н.О.  

1.3  Головами циклових комісій: 

електричної інженерії – Асаул В.М. 

інформаційних технологій та автоматизації – Боюн Н.О. 

економічних дисциплін – Гориславець Ю.О. 

соціально - гуманітарних дисциплін та фізичної підготовки – Шепель Н.О. 

математичних та природничих дисциплін – Кучеренко А.А. 

будівництва та цивільної інженерії – Матвєєнко О.Б. 

1.4 Бібліотекою – Чорну Г.В. 

1.5 Гуртожитком – Омельченко І.В. 



  

1.6 Навчально-виробничої майстерні – Носова В.А. 

1.7 Бухгалтерією – Манько І.В. 

1.8 Адміністративно-господарською частиною – Осіпова О.М. 

1.9 Службою охорони праці – Осауленко О.О. 

1.10 Юридичною службою – Чорну Н.В. 

1.11 Кадровою службою – Осіпову Н.В. 

1. 12 Психологічною службою – Куян О.О. 

1.13 Соціальною службою – Леванько О.С. 

1.14 Навчальною частиною – Аксьонову О.С. 

1.15 Архівним підрозділом – Масалову О.І. 

1.16 Навчально-методичним кабінетом – Попович О.М. 

1.17 Службою цивільного захисту – Штифановську Н.В. 

2. З метою визначення основних засад і напрямів організації роботи 

структурних підрозділів, їх управлінської діяльності щодо забезпечення 

ефективного виконання покладених завдань і функцій керуватися Загальною 

структурою управління в Дніпровському державному технікумі енергетичних та 

інформаційних технологій, затвердженою цим  наказом директора.  

 3. Організаційне забезпечення управлінських заходів, контроль за 

виконанням доручень, додержання вимоги наказів та інших документів з питань 

організації та функціонування структурного підрозділу покласти на його 

керівника. 

4. Всім підрозділам підготувати необхідну документацію, яка забезпечує 

діяльність роботи технікуму та освітній процес до 10.09.2019 року 

5. Затвердити циклограму проведення засідань колегіальних, робочих та 

дорадчих органів освітнього закладу у 2019/2020 навчальному році (додаток 1). 

6. Контроль та координацію за виконанням наказу покласти на заступника 

директора з навчальної роботи Бондаренко В.М. 

 

 

 

Директор А.В. Федько 

 

Юрисконсульт Н.В. Чорна 

___________2019р. 


