
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

  ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ №55 

Н А К А З

03.04.2015                                            № 49-од

м.Дніпро

Про введення в дію Навчально-
практичного центру швейної галузі 
«САПР ВПУ-55»

У  зв’язку  з  відкриттям  на  базі  училища  навчально-практичного  центру
швейної галузі  та з метою вивчення і впровадження в навчальний процес нових
технологій швейного виробництва, підвищення якості практичної та теоретичної
підготовки учнів і слухачів професійно-технічних навчальних закладів

НАКАЗУЮ:

1. Ввести в дію Навчально-практичний центр швейної галузі  «САПР ВПУ-55»
(НПЦ швейної галузі) з 03 квітня 2015року.

2. Мельник  Т.В.,  заступнику  директора  з  навчально-виробничої  роботи,  та
Вільховецькій С.В., майстру виробничого навчання, голові методичної комісії
професійно-практичної підготовки, в організації роботи НПЦ швейної галузі
керуватися  Положенням  про  навчально-практичний  центр  професійно-
технічного навчального закладу, затвердженим наказом Міністерства освіти і
науки, молоді та спорту України №694 від 14.06.2012р.,  та Положенням про
Навчально-практичний центр швейної галузі «САПР ВПУ-55», затвердженим
наказом училища № 132-од від 26.12.2013р.

3. Мельник Т.В., заступнику директора з навчально-виробничої роботи, спільно з
Павловою  Г.В.,  старшим  майстром,  та  Вільховецькою  С.В.,  майстром
виробничого  навчання,  головою  методичної  комісії  професійно-практичної
підготовки, в НПЦ швейної галузі:

3.1.  Організовувати   первинне  навчання  учнів  з  професій  кравець,
закрійник.

3.2. Організовувати  стажування  майстрів  виробничого  навчання  та
викладачів професійно-теоретичної підготовки училища.

3.3. Сприяти  організації  професійної  підготовки  слухачів  училища,
перепідготовки  незайнятого  населення,  підвищенню  кваліфікації  та
стажуванню робітників підприємств із використанням технологічних і
виробничих інновацій.



3.4. Надавати  навчальним  закладам  консультативну  і  інформаційну
допомогу з питань використання інноваційних виробничих технологій
підприємств.

3.5. Надавати  практичну  та  методичну  допомогу  професійно-технічним
навчальним  закладам  з  питань  впровадження  у  навчально-
виробничий процес новітніх виробничих технологій і матеріалів.

3.6. Організовувати  семінари-практикуми,  конференції,  засідання
методичних  рад  та  інші  заходи  з  питань  впровадження  новітніх
технологій  і  матеріалів  у  процес  підготовки  робітничих  кадрів  у
професійно-технічних навчальних закладах.

3.7. Розробляти  та  надавати  на  затвердження  кошторис  на  проведення
навчання  учнів, слухачів.

4. Відповідальність  за  організацію  роботи  НПЦ  швейної  галузі  покласти  на
Мельник  Т.В.,  заступника  директора  з  навчально-виробничої  роботи,  за
координацію роботи - на Вільховецьку С.В., майстра виробничого навчання,
голову методичної комісії професійно-практичної підготовки.

5. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор                                                          

Ознайомлені:                      

Мельник Т.В.

Павлова Г.В.

Вільховецька С.В.

   


