
 

 

Сумська  обласна  державна  адміністрація 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОСВІТИ І НАУКИ 

НАКАЗ 

 

12.04.2019                                           м. Суми                                         № 259-ОД 
 

 

Про створення навчально- 

практичного центру 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України                        

від 26.02.2019 № 266 «Про затвердження Переліку закладів професійної 

(професійно-технічної) освіти, на базі яких будуть створені навчально-

практичні центри у 2019 році», з метою оновлення матеріально-технічної бази 

закладів професійної (професійно-технічної) освіти та сприяння якісній 

підготовці робітничих кадрів відповідно до сучасних потреб економіки  

НАКАЗУЮ: 

1. Створити на базі ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне 

училище» навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих 

робітників за професією «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних  

мереж. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування.   

Електромонтажник силових мереж та електроустаткування». 

2. Відділу професійної, вищої освіти та наукової роботи (Кощій Н.Г.) 

здійснити організаційні заходи щодо створення на базі ДНЗ «Сумське 

міжрегіональне вище професійне училище» навчально-практичний центр із 

підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електромонтажник з 

освітлення та освітлювальних  мереж. Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування», узагальнення та надання  Міністерству освіти і науки 

України річних звітів про його діяльність.  

3. Навчально-методичному центру професійно-технічної освіти у 

Сумській області (Самойленко Н.Ю.) надати ДНЗ «Сумське міжрегіональне 

вище професійне училище» інформаційну та методичну допомогу, необхідну 

для забезпечення діяльності навчально-практичного центру. 

4. Директору ДНЗ «Сумське міжрегіональне вище професійне училище» 
Камишанській В.О.: 

1) Провести ремонті роботи та підготувати відповідні приміщення для 

створення навчально-практичного центру за професіями «Електромонтажник з 

освітлення та освітлювальних  мереж. Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування». 

2) Розробити та затвердити в установленому порядку Положення про 

навчально-практичний центр із підготовки кваліфікованих робітників за 

професією «Електромонтажник з освітлення та освітлювальних  мереж. 

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування. 
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Електромонтажник силових мереж та електроустаткування», керуючись 

наказом Міністерства освіти і науки України від 11.09.2017 № 1265 «Про 

затвердження змін до Положення про навчально-практичний центр (за 

галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 14.06.2012 № 694». 

3) Внести відповідні зміни до штатного розпису закладу освіти, здійснити 

підбір кандидатур фахівців та в десятиденний термін затвердити їх в 

установленому порядку. 

4) Передбачити видатки на утримання навчально-практичного центру з 

підготовки кваліфікованих робітників за професією «Електромонтажник з 

освітлення та освітлювальних  мереж. Електромонтер з ремонту та 

обслуговування електроустаткування. Електромонтажник силових мереж та 

електроустаткування» в кошторисі доходів та витрат закладу освіти за рахунок 

спеціального фонду бюджету. 

5) Налагодити зв’язки та укласти договори про співпрацю навчально-

практичного центру з підприємствами, організаціями та закладами освіти 

відповідного профілю області та інших регіонів з метою прискорення передачі 

інформації про сучасні виробничі технології. 

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

Директор  В.ГРОБОВА  

 

 


