
 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО -ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

«ШОСТКИНСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ» 

НАКАЗ  

16.06. 2014     м. Шостка     №01-02/ 254 

Про започаткування Почесної книги  

ДПТНЗ "Шосткинське ВПУ" 

 

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад "Шосткинське вище професійне 

училище" уже багато років є одним із кращих ПТНЗ Сумської області. 

Завдяки стабільно високим досягненням талановитих учнів і самовідданій роботі 

працівників училище отримало звання лідера сучасної освіти за результатами участі в Десятій 

ювілейній міжнародній виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні – 2007",  а 

протягом кількох наступних   навчальних років  знову підтверджувало це високе звання. 

Кожен навчальний рік приносить училищу нові перемоги в конкурсах, олімпіадах, 

фестивалях і змаганнях різних рівнів. Досягнення учнів і працівників примножують славу 

ДПТНЗ "Шосткинське ВПУ" і по праву є золотими сторінками історії рідного училища, які 

гідні того, щоб бути закарбованими у пам’яті й надихати майбутні покоління на нові 

звершення і продовження славетних традицій. 

На виконання пункту 3.10 Статуту Державного професійно-технічного навчального 

закладу "Шосткинське вище професійне училище", з метою  морального заохочення учнів і 

працівників та збереження пам’яті про вагомі досягнення навчального закладу 

НАКАЗУЮ: 

1. Започаткувати з 30 червня 2014 року Почесну книгу Державного професійно-

технічного навчального закладу "Шосткинське вище професійне училище". 

2. Проводити відбір, систематизацію і реєстрацію вагомих досягнень учнів та 

працівників відповідно до Положення про Почесну книгу ДПТНЗ "Шосткинське ВПУ" 

(Додаток 1). 

3. Для відбору і систематизації вагомих досягнень призначити комітет у складі: 

Голова комітету:  Гурба О.А.,   директор ДПТНЗ "Шосткинське ВПУ"; 

Заступник голови:  Смоляр Н.О.,  заст. директора з НВР; 

Члени комітету:  Спєвак А.В.,   заст. директора з НР; 

Антоневич І.І.,  заст. директора з НВР; 

Мосенцева О.О.,  ст. майстер; 

Куций В.В.,   ст. майстер; 

Рябуха Л.В.,   керівник фіз. виховання; 

Лазарищак М.Я.,  голова профспілки; 

Дроженець М.В.,  інспектор ВК. 

Секретар комітету:  Киричок Н.М.,  секретар. 



 

4. Призначити для ведення Почесної книги ДПТНЗ "Шосткинське ВПУ" технічну групу 

у складі: 

Керівник групи:  Ануфрієва Т.М.,  методист; 

Члени групи:  Щасна Н.В.,   майстер в/н; 

Геращенко О.В.,  зав. музеєм історії училища; 

Коваленко О.А.,  майстер в/н. 

 

5. Щасній Н.В., майстру в/н, до 30.06.2014 відкрити нову сторінку на сайті училища, 

присвячену Почесній книзі училища. 

6. Контроль за виконанням наказу  залишаю за собою. 

 

 

Директор        О.А. Гурба 

  

 


