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Р І Ш Е Н Н Я № 4 
КОЛЕГІЇ  ДЕПАРТАМЕНТУ ОСВІТИ І НАУКИ

 ОБЛДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ

Від 31.05.2018                                                                                    Протокол № 2

Про внесення змін до регіонального плану 
розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2018 роки

   На  виконання  доручення  Уряду  Департаментом  освіти  і  науки
облдержадміністрації за участю соціальних партнерів розроблено регіональний
план розвитку професійно-технічної освіти на 2016-2018 роки з урахуванням
необхідності  модернізації  мережі  професійно-технічних  закладів,  їх
укрупнення,  здійснення  підготовки  та  перепідготовки  робітничих  кадрів
відповідно до потреб регіонів. В результаті укрупнено 4 професійно-технічних
навчальних заклади шляхом приєднання до них інших та відповідно створено
навчальні  заклади  нового  типу  –  4  професійні  центри,  а  саме  ДНЗ
«Хмельницький  центр  професійно-технічної  освіти  сфери  послуг»,  ДНЗ
«Ярмолинецький  агропромисловий  центр  професійної  освіти»,  ДНЗ
«Полонський  агропромисловий  центр  професійної  освіти»  та  ДНЗ
«Деражнянський центр професійної освіти».

Враховуючи,  завдання,  визначені  протокольними  рішеннями  за
результатами  п’ятого  засідання  ради  регіонального  розвитку  від  20  березня
2017  року   та   розширеної  урядової  наради  від  5  квітня  2018  року  щодо
формування  оптимальної  мережі  закладів  професійної  освіти,  забезпечивши
ефективне використання їх майнових комплексів та  створення протягом року  в
кожній області не менше одного модернізованого центру професійно-технічної
освіти  багатопрофільного  спрямування,  а  також  сприяння  створенню
навчально-практичних центрів галузевого спрямування у професійно-технічних
навчальних  закладах  із  залученням  інвестицій  роботодавців,  соціальних
партнерів, 

колегія ухвалює:

1.Управлінню  професійної  освіти  та  ресурсного  забезпечення
Департаменту освіти і науки облдержадміністрації:

1.1.  Внести  доповнення  до  регіонального  плану  розвитку  професійно-
технічної освіти на 2016-2018 роки, передбачивши:

1.1.1.Cтворення  та  відкриття  двох  центрів відповідно  до  наказу  МОН
України від  27.02.2018 року № 206 в 2018 році,  а  саме центру з  підготовки
робітників за професією «Електрозварник ручного зварювання. Електрозварник
на  автоматичних  та  напівавтоматичних  зварювальних  машинах.



Електрозварник» на базі  Нетішинського професійного ліцею та за  професією
«Електромонтер з  освітлення та  освітлювальних мереж.  Електромонтажник з
ремонту  та  обслуговування  електроустаткування.  Електромонтажник силових
мереж та електроустаткування» на базі Шепетівського професійного ліцею;

Протягом 2018 року

1.1.2.  За  погодженням  Міністерства  освіти  і  науки  України  створення
Старокостянтинівського аграрно-промислового ліцею з відокремленою філією у
с.Новоселиця  Старокостянтинівського  району  шляхом  ліквідації
Старокостянтинівського професійного ліцею та  Новоселицького професійного
аграрного ліцею.

Протягом 2018 року

11.3.Cтворення  навчально-практичного  центру  з  підготовки  фахівців
агропромислового виробництва на базі ДНЗ «Деражнянський центр професійно-
технічної освіти»;

Протягом 2018 року

1.1.4.За  погодженням  Міністерства  освіти  і  науки  України  створення
регіонального  багатопрофільного  центру  професійної  освіти  у  Хмельницькій
області  з  відокремленими  структурними  підрозділами  шляхом  об’єднання
Вищого  професійного  училища  №  25  м.  Хмельницького,  Хмельницького
професійного  ліцею,  Державного  навчального  закладу  "Хмельницький  центр
професійно-технічної освіти сфери послуг"  з Чорноострівським професійним
аграрним ліцеєм ;

Протягом 2018 року

1.1.5.За  погодженням  Міністерства  освіти  і  науки  України  приєднання
Хмельницького ліцею електроніки до ДНЗ «Ярмолинецький агропромисловий
центр професійної освіти»;

Протягом 2018 року

1.1.6.За  погодженням  Міністерства  освіти  і  науки  України  приєднання
Вищого професійного училища № 4 м. Хмельницького до ДНЗ "Деражнянський
центр професійної освіти";

Протягом 2018 року

1.1.7.За  погодженням  Міністерства  освіти  і  науки  України  приєднання
Вищого художнього професійного  училища №19 смт. Гриців до Шепетівського
професійного ліцею.

Протягом 2018 року

1.2.Підготувати   економічно-технічне  обґрунтування   закладів
професійної  (професійно-технічної)  освіти,  які  відповідно  до  регіонального
плану розвитку професійно-технічної освіти, будуть оптимізовані.

1.3.Забезпечити  виконання   регіонального  плану  розвитку  професійно-
технічної освіти.



      2.Контроль  за виконанням рішення колегії залишаю за собою.

Голова колегії                                                                           О.Фасоля  


