
 
Дніпровський державний технікум  

енергетичних та інформаційних технологій 

 

Н А К А З  
 

15.04.2021 м. Дніпро № 21 

 

  

Про затвердження складу голів  

екзаменаційних комісій 
 

Відповідно до чинних рекомендацій про порядок створення, організацію і 

роботу екзаменаційної комісії в освітніх закладах України та з метою 

проведення атестації випускників технікуму у 2021 році 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити список голів  екзаменаційної комісії з перевірки підготовки 

фахівців та присвоєння їм освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» в технікумі у 2021 році (Додаток 1). 

2. Затвердити список голів екзаменаційної комісії з перевірки підготовки 

фахівців та присвоєння їм освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» в Курахівській філії Дніпровського державного технікуму 

енергетичних та інформаційних технологій у 2021 році (Додаток 2). 

3. У своїй роботі комісіям керуватися Законами України «Про вищу 

освіту», галузевих стандартів освіти, Положення про порядок створення та 

організацію роботи екзаменаційної комісії у технікумі, затвердженого наказом 

директора від 28.12.2018 р. № 106 та інших нормативно-правових актів України 

з питань освіти для комплексної перевірки й оцінки теоретичної та практичної 

фахової підготовки студентів-випускників відповідного освітньо-

кваліфікаційного рівня та для прийняття рішення про присвоєння випускникам 

відповідної кваліфікації. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з 

навчальної роботи Бондаренко В.М. 

 

 

 

Директор Анжеліка ФЕДЬКО 

 

 

Юрисконсульт Дарина ЧОРНА 

__________________ 2020 р.



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІКУМ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора від 15.04.2021 №21 

 

СПИСОК 

голів екзаменаційних комісій з перевірки підготовки фахівців 

та присвоєння їм освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

в Дніпровському державному технікумі енергетичних та інформаційних технологій 

у 2021 році 
 

№ 

п/

п 

П.І.Б. Посада 

Вчена 

ступі

нь 

Коли і який ВНЗ закінчив 
Присвоєна кваліфікація 

за спеціальністю 

Стаж 

роботи 

Період 

роботи 

комісій 
1 2 3 4 5 6 7 8 

144 "Теплоенергетика" 

1.  Омельченко 

Володимир 

Володимирович 

Керівник служби 

діагностики та контролю 

ремонтів 

ПАТ «ДТЕК 

Дніпроенерго» 

Придніпровська ТЕС 

– Національна металургійна 

академія України,2011 

Теплоенергетика, спеціаліст з 

теплоенергетики 

23 роки 20...30.06 

   

076 "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність" 

2.  Євдокимова 

Ольга 

Володимирівна 

 

Заступник начальника 

управління Самарської 

районної у місті Дніпрі 

ради – начальник відділу 

бюджетної політики та 

фінансування бюджетних 

установ і заходів  

– Дніпровський фінансово-

економічний коледж, 1998 

Міжрегіональна Академія 

управління персоналом, 2003 

Бухгалтер-фінансист 

 

Економіст, фінансовий менеджер 

19 

років 

20...30.06 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 

141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка" 

3.  Шабленко 

Євген 

Юрійович 

Заступник начальника цеху  

релейного захисту 

автоматики 

ПАТ «ДТЕК Дніпроенерго» 

Придніпровська ТЕС  

– Національний гірничий 

університет,2003 

Електротехнічні системи 

електроспоживання             

Інженер-електрик 

18 

років 

20…30.06 

 

 

  

123 "Комп'ютерна інженерія" 

4.  Дуднік 

Володимир 

Сергійович 

Завідувач проблемної 

науково-дослідної 

лабораторії інформаційних 

технологій та дистаційного 

навчання КЗВО 

«Дніпровська академія 

неперервної освіти»  

– Дніпровський національний 

університет імені Олеся 

Гончара 

Інформатика,спеціаліст з 

інформатики,вчитель 

інформатики 

10 

років 

20...30.06 

  

192 "Будівництво та цивільна інженерія" 

5. 6 Саприкіна 

Ірина 

Едуардівна 

Директор приватного 

виробничо-будівельного 

підприємства «Ритм» 

– Придніпровський 

енергобудівний технікум, 

1991 

Запорізький юридичний 

інститут Дніпропетровського 

державного університету 

внутрішніх справ, 2008 

Технік-будівельник 

 

 

юрист 

29 

років 

20...30.06 

 



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДНІПРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІКУМ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора від 15.04.2021 № 21 

СПИСОК 

голів  державних екзаменаційних комісій з  перевірки  підготовки  фахівців  та  присвоєння  їм 

освітньо-кваліфікаційного  рівня «молодший  спеціаліст»   

в  Курахівській  філії  Дніпровського державного технікуму енергетичних та інформаційних технологій 

у 2021 році 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ім’я та по 

батькові 
Посада  

Вчений 

ступінь 

Коли і який навчальний 

заклад закінчив 

Присвоєна 

кваліфікація та 

спеціальність 

Стаж 

роботи 
Примітка  

1 2 3 4 5    

144 Теплоенергетика 

1. 
Кравченко Роман  

Васильович 

Голова департаменту з планування 

ремонтів і надійності обладнання 

Курахівської ТЕС ДТЕК 

«Східенерго» 

- 

Донецький державний 

технічний університет,  

2001  

Промислова тепло-

енергетика, інженер-

теплоенергетик 

25 17…30.06 

 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 2. 
Андрусенко Олена  

Іванівна 

 

 

Головний спеціаліст  відділу доходів 

та бюджетної політики фінансового 

управління Мар’їнської РДА 

- 

Донецький державний  

університет, 1990 

 

Бухгалтерський облік і 

аналіз господарської 

діяльності, економіст 

35 

 

17…30.06 

 

123  Комп’ютерна   інженерія 

 3. 
Фролов Олег  

Васильович 

Доцент кафедри прикладної 

математики та інформатики ДНТУ 

м.Покровськ 

к.т.н., 

доцент 

Донецький державний 

технічний університет, 

1998 

 

Донецький державний 

технічний університет, 

2012 

Магістр з розробки  

корисних копалин 

 

 

Спеціаліст з 

програмного 

забезпечення 

автоматизованих 

систем 

21 

 

 

17…30.06 

 

 

 


