Відкриття Навчально-практичного центру
сучасної освіти та новітніх сільськогосподарських технологій
10 лютого 2017 року на базі Державного навчального закладу
«Архангельський професійний аграрний ліцей» відкрито Навчально-практичний центр
сучасної освіти та сільськогосподарських технологій в рамках пілотного проекту з
модернізації
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автотранспортних засобів категорії «С»». Для забезпечення навчально-практичного
центру сучасною технікою та обладнанням Уряд виділив 17млн. гривень, за які
закуплено: трактори МТЗ – 82.1 (2 шт.), трактор New Xolland T7060, сівалку
GASPARDO MT – 8, Культиватор 8 - ми рядний з пристосуванням для внесення
добрив , коток КЗК – 6П, борону з пружинним зубом БЗП-15,2, протруювач камерний
ПК-20-02 «Супер», мульчувач (подрібнювач) тракторний навісний 3.3 м, метальник
зерна самопересувний МЗС-120 «Давид», розкидач мінеральних добрив РМД-1000
«Урожай»
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стрілоподібний ГРС-2, агрегат для перевезення води АПВ-3, агрегат передпосівний
АП-6, завантажувач сівалок 3С-30 (ЗІЛ), косарка роторна Z-069-1.65м, причіп
самоскид тракторний 2ПТС-6, навантажувач тракторний НТ- 4М, граблі ворушила
навісна «Спайдер 3.7», сівалку – культиватор пневматичну Алькор – 7,5, аргегат
ґрунтообробний ДЛ – 4, преспідбирач SIPMA PК 4010, комбайн зернозбиральний
КЗС-1218, зерновоз – самоскид МАЗ-5550С5-520-021, самоскид МАЗ 6501V6-520-011,
автобус ЧАЗ А083.10 «Мак».
Головною метою діяльності Навчально-практичного центру є вдосконалення
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впровадження у навчальний процес новітніх виробничих технологій із застосуванням
сучасної техніки, обладнання.
На відкритті Центру були присутні: губернатор Херсонської обласної державної
адміністрації Годєєв Андрій Анатолійович, начальник управління освіти, науки та
молоді Херсонської облдержадміністрації Криницький Євген Анатолійович, голова
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Високопільської райради Овчарук Сергій Володимирович та інші гості.
Гордєєв Андрій Анатолійович та Криницький Євген Анатолійович привітали
колектив та гостей з відкриттям Центру, побажали творчих успіхів, натхнення, нових
звершень, збільшення контингенту учнів. Губернатор Гордєв Андрій випробував нову
сільськогосподарську техніку у роботі.
В рамках події відбулася презентація новітньої сільськогосподарської техніки
Центру та обговорено переваги сучасних технологій у аграрному секторі.
Голови фермерських господарств та інші роботодавці відзначили високий рівень
підготовки кваліфікованих робітників ДНЗ «Архангельський професійний аграрний
ліцей», з яким довгий час співпрацюють як потенційні роботодавці. Вони підтвердили
свою готовність до подальшої співпраці з навчальним закладом по впровадженню
елементів дуальної системи навчання кваліфікованих робітників з професій «Слюсар з
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування.
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автотранспортних засобів категорії «С»» і з задоволенням готові взяти на роботу
випускників Центру.

