
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 
ЗАКАРПАТСЬКОЇ ДЕРЖАДМІНІСТРАЦІЇ 

СВАЛЯВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ БУДІВЕЛЬНИЙ ЛІЦЕЙ 

НАКАЗ ^ 
Від Л/• / Л&А / у м.Свалява № У 0 о/д 

Про створення 
навчально-практичного центру 
будівельних технологій та дизайну 
з професій » маляр, штукатур, 

лицювальник-плиточник» 

На виконання наказу департаменту освіти і науки Закарпатської обласної 
державної адміністрації «Про створення навчально-практичного центру 
сучасних технологій №418 від 22.09.2021 року на базі Свалявського 
професійного будівельного ліцею, з метою організації роботи Навчально-
практичного центу будівельних технологій та дизайну з професій » маляр, 
штукатур, лицювальник-плиточник» 

НАКАЗУЮ: 
1. На базі лабораторії № 1 малярів та лабораторії № 2 електромонтажників з 

освітлення та освітлювальних мереж; електромонтажник силових мереж та 
електроустаткування, створити в ліцею навчально-практичний центр 
будівельних технологій та дизайну з професій » маляр ,штукатур 
лицювальник-плиточник», як структурний підрозділ ліцею 

2. Провести відкриття навчально-практичного центру до 31 січня 2022 року. 
3. Призначити Партеку Олександра Олександровича майстра виробничого 

навчання відповідальним за роботу навчально-практичного центру 
4. Відповідальному за роботу навчально-практичного центру Партека О.О., 

спільно із заступником директора з НВР Дрозд І.І., старшим майстром 
Похил В.В., методист ліцею Курчак М.Д., розробити та затвердити в 
установленому порядку: 

4.1 .Положення про навчально-практичний центр. 
Термін виконання до 30.12.202Іроку. 

4.2.План роботи навчально-практичного центру будівельних технологій та 
дизайну з професій » маляр ,штукатур лицювальник плиточник» на 2022 
рік. 

Термін виконання до 30.12.2021року. 



4.3.Робочі навчальні плани для здійснення короткострокової підготовки 
(стажування майстрів виробничого навчання ) з професій »маляр, 
штукатур лицювальник плиточник». 

Термін виконання до 01.03 2022року. 
5. Головному бухгалтеру Шубець Л.М. розробити та затвердити в 

установленому порядку: 
5.1 Штатний розпис навчально практичного центру будівельного напрямку. 

Термін виконання до 30.01.2022року 
5.2.Тарифікаційний список педагогічних працівників навчально-практичного 
центр, який при необхідності залучити до проведення короткострокової 
підготовки (стажування майстрів виробничого навчання) з професій «Маляр, 
штукатур, лицювальник плиточник» 

Термін виконання до 01.09.2022 року. 
6. Старшому майстру Похил В.В. розробити кошторис витрат матеріалів та 

сировини відповідно до робочих навчальних планів. 
Термін виконання до 06.05.2022 року. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Директор ліцею 

Проект наказу вносить: 
Заступник директора з НВР 

Погоджено: 

Юрисконсульт 

Олександр ВЛАСИК 

Іван ДРОЗД 

Марія ІЛЕМСЬКА 

З наказом ознайомлені: 
Курчак М.Д. 
Прохил В.В. 
Партека О.О. 


