
 

 

 

  

 

 

Перелік та склад державних кваліфікаційних комісій для проведення 

державних кваліфікаційних атестацій учнів ДПТНЗ «Білоцерківський 

професійний ліцей» у 2023 р. 

 

З професії 7137 Електромонтажник з освітлення та освітлювальних 

мереж 

7241 Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування 

 

Склад комісії: 

Голова комісії – Парасюк Олександр Миколайович, головний енергетик 

Монтажно і пусконалагоджувального кооперативу «Регулятор», вища, 

Київський політехнічний інститут, електропривод та автоматизація 

промислових установок, інженер-електромеханік 

Заступник голови комісії - Сінкевич Ірина Олександрівна, заступник 

директора з НВР  

Члени комісії: 
Герасименко Віктор Володимирович , старший майстер 

Ірочко Любов Володимирівна, викладач технології електромонтажних робіт 

Мельниченко Микола Степанович, майстер виробничого навчання 

Маляренко Олена Миколаївна, майстер виробничого навчання 

Лєвін Петро Германович, майстер виробничого навчання 

 

З професії 4113 Оператор з обробки інформації та програмного 

забезпечення  

 

Склад комісії: 

Голова комісії - Чернишов Олексій Олександрович, інженер ІТ сервісу ПрАТ 

«РОСАВА», вища, Національний університет «Львівська політехніка», 

інформаційні управляючі системи та технології, інженер - системотехнік 

Заступник голови комісії - Сінкевич Ірина Олександрівна, заступник 

директора з НВР Члени комісії: 

Юдіна Юлія Григорівна - викладач дисциплін професійно-теоретичного 

циклу  

Лебідь Олена Панасівна, майстер виробничого навчання  

Лебідь Сергій Зіновійович, майстер виробничого навчання 

 

 



З професії  7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 

7242 Слюсар з контрольно-вимірювальних приладів та 

автоматики (електроніка) 

 

Склад комісії: 

Голова комісії – Дудленко Дмитро Юрійович, головний енергетик Білоцерківський 

завод 

«Трібо», вища, Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут», 

електротехнічні системи автоматизації та електропривод, інженер-електромеханік 

Заступник голови - Сінкевич Ірина Олександрівна, заступник директора з НВР 

Члени комісії 

Герасименко Віктор Володимирович, старший майстер  

Ірочко Любов Володимирівна, викладач спеціальної технології  

Чижов Юрій Миколайович, майстер виробничого навчання 

Майстренко Володимир Вікторович, майстер виробничого навчання 

 

З професії 7231 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів 

 

Склад комісії: 

Голова комісії - Володько Максим Васильович, начальник транспортного відділу 

ПП «Чудова марка», базова вища, Національний транспортний університет, 

обслуговування та ремонт автомобілів та двигунів, технік-механік 

Заступник голови – Сусленко Олексій Володимирович ,  заступник директора з НР  

Члени комісії: 

Бебко Микола Євгенійович, викладач будови, ремонту, технічного обслуговування 

колісних транспортних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Сакович Сергій Лукич, викладач будови, ремонту, технічного обслуговування 

колісних транспортних засобів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Редько Анатолій Андрійович , майстер виробничого навчання 

Горчинський Олександр Леонідович, майстер виробничого навчання 

Линник Микола Васильович, майстер виробничого навчання 

 

З професії 7331 Різьбяр по дереву та бересту 

/ 

Склад комісії: 

Голова комісії - Пшеничнюк Віктор Іванович, директор споживчого товариства 

«Український дім», Український ордена Трудового Червоного Прапора 

сільськогосподарська академія, лісове господарство, інженер лісового господарства 

Заступник голови – Павленко Влада Владиславівна, заступник директора з ВР  

Члени комісії. 
Герасименко Віктор Володимирович, старший майстер  

Безвербний Ігор Олегович, викладач спеціальної технології  

Заграбчук Анатолій Петрович, майстер виробничого навчання  

Юрченко Ганна Анатоліївна, майстер виробничого навчання 



 

З професії 7241 Майстер з діагностики та налагодження електроустаткування 

автомобільних засобів 

 

Склад комісії: 

Голова комісії – Поночовний Володимир Петрович, заступник директора МПП 

«ДІЛІЖАНС», вища, Київський автомобільно-дорожній інститут ім. 60-річчя 

Великої Жовтневої соціалістичної революції, будівельні і дорожні машини і 

устаткування, інженер-механік 

Заступник голови - Шпак Сергій Миколайович, директор ліцею  

Члени комісії: 

Бережний Іван Іванович, майстер виробничого навчання 

Мельник Борис Васильович, майстер виробничого навчання  

Семілетко В’ячеслав Іванович, майстер виробничого навчання 

Комаренко Юлія Олександрівна, майстер виробничого навчання 

 

 

 

З професії 7243 Радіомеханік з обслуговування та ремонту радіотелевізійної 

апаратури 

Склад комісії: 

 Голова комісії - Чеберяк Василь  Іванович, директор Білоцерківського підприємства 

«Побутрадіотехніка»,  базова вища, Республіканський  технологічний технікум, радіо 

апаратобудування, радіотехнік 

Заступник голови комісії – Павленко Влада Владиславівна, заступник директора з ВР 

Герасименко Віктор Володимирович, старший майстер 

Шустов Валерій Вікторович, майстер виробничого навчання 

 

 
 


