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Дніпровський державний технікум 

енергетичних та інформаційних технологій

Н А К А З

18.12.2020 м. Дніпро № 106-аг

Про затвердження складу 
приймальної та відбіркової комісії

Відповідно до статей 13,43 Закону України «Про фахову передвищу 
освіту», «Положення про приймальну комісію вищого навчального закладу», 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 
№1353/27798 зі змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства освіти і 
науки №622 від 06.06.2016, наказу Міністерства освіти і науки України від 
30.10.2020 №1342 «Про затвердження Умов прийому на навчання до закладів 
фахової передвищої освіти в 2021 році», зареєстрованих в Міністерстві юстиції 
України 11.12.2020 № 1235/35518

НАКАЗУЮ;
1. Для організації прийому вступників до технікуму та філії відповідно до 

Положення про приймальну комісію Дніпровського державного технікуму 
енергетичних та інформаційних технологій затвердити склад приймальної 
комісії на 2021 рік:

Федько А.В. 
Бондаренко В.М. 
Корендо М.В. 
Шепель Н.О.

Майсак Н.В. 
Аксьонова О.С.

Соловйова Т.В. 

Шупіара О.

голова приймальної комісії, директор; 
заступник голови, заступник директора з НР; 
відповідальний секретар приймальної комісії; 
завідувач відділення економіки, будівництва та 
інформаційних технологій; 
завідувач відділення енергетичних технологій; 
уповноважена особа приймальної комісії з питань 
прийняття та розгляду електронних заяв, 
адміністратор бази даних ЄДЕБО 
заступник відповідального секретаря приймальної 
комісії, секретар навчальної частини; 
член комісії, голова Студентського парламенту, 
студентка групи Е-19;



Гориславець Ю.О. голова ПЦК економічних дисциплін;

2. Для організації профорієнтаційної роботи, прийому документів, 
оформлення особових справ вступників, а також для виконання інших функцій, 
пов’язаних із прийомом на навчання під час вступної кампанії 2021 року до 
Курахівської філії Дніпровського державного технікуму енергетичних та 
інформаційних технологій створити відбіркову комісію у складі:

Олійник Н.Г 
Чубар Т.В. 
Ступіна С.Л. 
Дешина Т.М. 
Уріх Ю.К. 
Корольов Д.

голова відбіркової комісії, завідуючий філією
відповідальний секретар відбіркової комісії
член комісії, методист
член комісії, секретар
член комісії, адміністратор ЄДЕБО
член комісії, голова Студентської
ради, студент групи КСМ-18

3. Приймальна та відбіркова комісії технікуму діють згідно Положення про 
приймальну комісію Дніпровського державного технікуму енергетичних та 
інформаційних технологій, затвердженого наказом директора від 08.12.2017 
№ 122.

4. Приймальна та відбіркова комісії Дніпровського державного технікуму 
енергетичних та інформаційних технологій в своїй роботі дотримуються 
законодавства України, вимог Умов прийому на навчання для здоб)птя 
освітньо-професійного рівня фахового молодшого бакалавра в 2021 році, 
затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 30.10.2020 
№1342, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 11.12.2020
№ 1235/35518, Правил прийому до Дніпровського державного технікуму 
енергетичних та інформаційних технологій, затверджених від 18.12.2020 № 44, 
а також відкритості та прозорості у своїй роботі.

5. Рішення приймальної та відбіркової комісій, прийняті на їх засіданнях, 
пов’язані з прийомом до закладу освіти, оприлюднюються на вебсайті в день їх 
прийняття або не пізніше наступного дня після їх прийняття.

6. Координацію роботи та контроль за виконанням цього наказу 
покласти на заступника директора з навчальної роботи Бондаренко В.М.

Директор

Юрисконсульт Д.В. Чорна
___________ ________ 2020 р.

А.В. Федько
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