
 

         

        ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

     ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ  

                               НАКАЗ 
 

22. 02. 2013 м. Дніпропетровськ № 150 /0/212-13 

Про адаптацію та розвиток проектів 
Європейського Фонду Освіти з 
удосконалення діяльності професійно-
технічних навчальних закладів у 2013 році 

Відповідно до розпорядження голови обласної державної адміністрації 
від 24.02.2012 №Р-100/0/3-12 «Про реалізацію у Дніпропетровській області 
пілотного проекту Європейського Фонду Освіти «Покращення системи 
професійно-технічної освіти шляхом прогнозування та адаптування вмінь і 
навичок, соціального партнерства й удосконалення використання ресурсів», на 
виконання доручення Прем'єр-Міністра України від 07.02.201 1 №6002/0/1-1 1, з/ 
метою варифікації та адаптації попередніх результатів і розробленої процедури 
удосконалення діяльності ПТНЗ 

НАКАЗУЮ: 

1. Утворити   координаційну  раду   з   адаптації  та   розвитку   проектів 
Європейського Фонду Освіти згідно списку, що додається. 

2. Директору Навчально-методичного центру професійно-технічної освіти 
(далі - НМЦ ПТО) у Дніпропетровській області Василиненку В.М.: 

1) утворити в структурі інформаційно-аналітичного центру НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській    області    Центр    з    адаптації    та    розвитку    проектів 
Європейського Фонду Освіти.     

2) внести зміни до Положення про інформаційно-аналітичний центр НМЦ 
ПТО у частині визначення функцій Центру з адаптації та розвитку проектів  
Європейського Фонду Освіти. 

 

3. Заступнику  директора  департаменту-начальнику  управління  науки, 
вищої та професійно-технічної освіти Кравченко Л.А., директору НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській   області   Василиненку   В.М.   до   01    березня   2013   року 
розробити план заходів діяльності Центру з адаптації та розвитку проектів  
Європейського Фонду Освіти на 2013 рік з урахуванням пропозицій членів  
координаційної ради. 

4. Координацію   роботи   щодо   виконання   цього   наказу   покласти   на 
заступника директора департаменту-начальника управління науки, вищої та 
професійно-технічної освіти Кравченко Л.А, контроль - залишаю за собою. 

Виконуючий обов'язки 

директора департаменту  А.Л.ДЕМУРА 
 



Додаток 

до наказу департаменту освіти 

і науки облдержадміністрації 

22.02.2013 № 150/0/212-13 

СКЛАД 

координаційної ради з адаптації та розвитку проектів 
Європейського Фонду Освіти 

 

1 Демчик Олександр 
Ігорович 

директор департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації, голова координаційної 
ради 

2 Демура Антон 
Львович 

заступник директора департаменту освіти і 
науки облдержадміністрації,заступник голови 

3 Надтока 

Олександр Олексійович 

керівник робочої групи виконавців Центру, 
секретар ради 

4 Кравченко Любов 
Андріївна 

заступник директора департаменту — начальник 
управління науки, вищої та професійно -
технічної освіти 

 Боднар 

Людмила Павлівна 

в.о. начальника відділу професійно-технічної 
освіти 

6 Василиненко Віктор 
Михайлович 

директор навчально-методичного центру 
п р о ф е с і й н о - т е х н і ч н о ї  о с в і т и  у  
Дніпропетровській області 

7 Дєєва Надія 
Миколаївна 

старший науковий співробітник Інституту 
демографії та соціальних досліджень імені 
М.В.Птухи НАН України, регіональний 
координатор проекту (за згодою) 

8 Дубіль Віталій 
Петрович 

голова Дніпропетровського обласного 
об'єднання профспілок (за згодою) 

9 Кузнецова Вікторія 
Петрівна 

директор Дніпропетровського обласного центру 
зайнятості (за згодою) 

10 Лісогор Лариса 
Сергіївна 

національний координатор ЄФО (за згодою) 

11 Логвиненко Віктор 
Дмитрович 

директор Дніпропетровського центру 
професійної освіти 

12 Локшина Олена 
Ігорівна 

національний координатор ЄФО(за згодою) 

13 Сергєєв 

Віктор Володимирович 

голова Федерації об ' єднань роботодавців 
Дніпропетровщини (за згодою) 

13 Стрілець Олександр 
Іванович 

директор Дніпропетровського навчально-
виробничого центру з підготовки та 
перепідготовки робітників машинобуд і вн ої 
галузі та зв'язку 

14 Чуйко Андрій 
Вікторович  

заступник начальника головного управління 
економіки облдержадміністрації 

 
Заступник директора департаменту начальник  
управління науки, вищої та  
професійно-технічної освіти                                                    Л.А.КРАВЧЕНКО 

 


