
 

 
 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ, НАУКИ ТА МОЛОДІ 
 

Н А К А З 
 

  

18 травня 2018 року_                      м. Луцьк                                      № 312 
 

 

Про створення  

навчально-практичного центру 

на базі ДПТНЗ «Камінь-Каширське ВПУ» 
 

 

Відповідно до Положення про навчально-практичний центр (за 

галузевим спрямуванням) професійно-технічного навчального закладу, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України 14.06.2012 №694, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 4.07.2012 №1109/21421, Плану розвитку професійно-технічної освіти 

Волинської області на 2017-2020 роки (зі змінами), погодженого на засіданні 

Регіональної ради професійно-технічної освіти у Волинській області (протокол 

від 10.01.2018 р. № 1/18), з метою оновлення матеріально-технічної бази 

закладів професійної освіти, підвищення якості підготовки робітничих кадрів 

відповідно до сучасних потреб економіки 
 

Н А К А З У Ю:  
 

1. Створити навчально-практичний центр для підготовки робітників з 

професії «Електрогазозварник» (далі - НПЦ) на базі ДПТНЗ «Камінь-

Каширське вище професійне училище». 

2. Директорові ДПТНЗ «Камінь-Каширське вище професійне училище» 

(Брянику В.М.): 

2.1. Здійснити в установленому законодавством порядку комплекс 

організаційних заходів щодо діяльності НПЦ, забезпечення його технікою, 

обладнанням, матеріалами та устаткуванням, в тому числі обладнанням, яке 

придбане за кошти міжнародної технічної допомоги в рамках проекту ЄС 

«Покращення системи підготовки кадрів для потреб економіки Волинського 

субрегіону» та за рахунок залишку освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам (рішення Волинської обласної ради від 04.04.2018 року     

№ 19/25). 

2.2. Забезпечити розробку та затвердження у встановленому порядку 

положення про НПЦ та штатного розпису. 

2.3. Здійснювати фінансування НПЦ відповідно до нормативно-правових 

актів в галузі освіти. 



2.4. Сприяти спрямуванню інвестицій з боку зацікавлених підприємств, 

установ, організацій, фірм, а також залученню різних джерел фінансування, не 

заборонених законодавством, на розвиток та утримання НПЦ. 

3. Навчально-методичному центру ПТО у Волинській області  

(Парфенюк З.І.) надати ДПТНЗ «Камінь-Каширське вище професійне училище» 

методичну допомогу у розробці Положення про навчально-практичний центр, 

формуванні структури, штатного розпису, здійснювати інформаційну допомогу 

для забезпечення діяльності новоствореного НПЦ. 

4. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника 

начальника управління  начальника відділу професійно-технічної освіти та 

молодіжної політики Ткачука О.О. 

 

 

 

Начальник управління                                                                     Л.ПЛАХОТНА 

 

 

 

Полякова 723 779 

 


