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ПОЛОЖЕННЯ
про Навчально-практичний центр швейної галузі «САПР ВПУ-55»

Державного закладу професійної (професійно-технічної) освіти 
«Вище професійне училище №55 м.Дніпро».    

I. Загальні положення
1.1. Навчально-практичний центр швейної галузі «САПР ВПУ-55» (далі

НПЦ  «САПР  ВПУ-55»)  є  структурним  підрозділом Державного  закладу
професійної (професійно-технічної) освіти «Вище професійне училище №55
м.Дніпро».    

1.2. Головною метою діяльності  НПЦ «САПР ВПУ-55» є підвищення
якості  та  конкурентоспроможності  професійної  підготовки  кваліфікованих
робітників,  реалізація завдань щодо вдосконалення  практичної  підготовки
здобувачів освіти, слухачів ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро», впровадження
у  освітній процес новітніх  виробничих  технологій  із  застосуванням
сучасного обладнання,  інструментів  і  матеріалів,  здійснення  шляхом
співробітництва  і  взаємодії   постійного зв'язку між  підприємствами та
іншими професійними  (професійно-технічними) навчальними  закладами  з
метою  поширення  інноваційних  педагогічних  та  виробничих технологій,
інформації щодо новітніх матеріалів, інструментів, обладнання тощо.

1.3. НПЦ «САПР ВПУ-55» у своїй діяльності  керується Конституцією
України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту»,
Положенням про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-
технічних навчальних закладах, затвердженим наказом Міністерства освіти і
науки України від 30 травня 2006 року № 419, зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України  15 червня 2006 року за № 711/12585, іншими нормативно-
правовими актами Міністерства освіти і науки України та цим Положенням.

1.4. НПЦ  «САПР  ВПУ-55»   створений   наказом  директора  ВПУ-55
відповідно  до  наказу  Департаменту  освіти  і  науки  Дніпропетровської
обласної державної адміністрації про утворення  НПЦ «САПР ВПУ-55».

ІІ. Напрямки діяльності навчально-практичного  центру    
        2.1. Співробітництво з ТОВ «Файна Мода України», ТОВ «Дніпро АБ»,
навчальними закладами, місцевими органами виконавчої влади та органами
місцевого  самоврядування,  державними  і  громадськими  організаціями,
іншими  заінтересованими  органами  щодо  впровадження  інноваційних
підходів до здійснення системного комплексного, орієнтованого на практику
освітнього процесу в системі професійно-технічної освіти.
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        2.2. Реалізація завдань щодо впровадження у навчально-виробничий
процес сучасних методик професійного навчання із застосуванням новітніх
педагогічних  та  виробничих  технологій,  обладнання,  інструментів  і
матеріалів.
        2.3.Організація та проведення курсів з опанування певних видів робіт
швейного виробництва. 
        2.4. Надання консультаційної, інформаційної та практичної допомоги.
        2.5.Проведення  майстер-класів  для  педагогічних  працівників  та
спеціалістів  підприємств  швейної  галузі  регіону,  їх  інформаційне
забезпечення. 
        2.6.  Здійснення  обміну  досвідом  роботи,  науково-технічною
інформацією за напрямами своєї діяльності.
        2.7 Пропагування сучасних технологій, досягнень науково-технічного
прогресу і їх впровадження у швейну галузь.
        2.8.  Налагодження  співпраці  з  місцевими,  обласними   органами
виконавчої влади, підприємствами швейної галузі регіона.  
        2.9.  Створення  цілісної  системи  новітніх  методик  професійного
навчання на основі вивчення кращого досвіду та його впровадження в інших
навчальних закладах і установах.
        2.10.  Забезпечення  діяльності  та  розвиток  НПЦ «САПР ВПУ-55»
здійснюється ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро» в межах коштів, виділених на
його  діяльність,  а  також  за  участю  підприємств,  які  є  соціальними
партнерами на засадах, визначених договорами між цими підприємствами та
ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро».
         2.11. Інформатизація і комп'ютеризація процесу професійного навчання.

ІІІ. Функції НПЦ «САПР ВПУ-55»  

3.1.  Сприяння  підвищенню  якості  професійної  підготовки  здобувачів
освіти ДЗП(ПТ)О  «ВПУ №55 м.Дніпро»,  перепідготовка  незайнятого
населення,  навчання  за  новітніми  технологіями,  стажування  робітників
підприємств на базі НПЦ «САПР ВПУ-55».

3.2. Організація стажування майстрів виробничого навчання, викладачів
професійно-теоретичної підготовки ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро» на базі
НПЦ «САПР ВПУ-55». 

3.3.  Формування пропозицій щодо вдосконалення робочих навчальних
програм з  предметів  професійно-теоретичної  підготовки  і  виробничого
навчання,  спрямованих  на  вивчення та  оволодіння  слухачами новітніми
матеріалами і технологіями. 

3.4.  Здійснює  зміцнення  і  поновлення  матеріально-технічної  бази,
підвищення потенціалу навчально-дослідницького господарства,  залучаючи
різні джерела фінансування.

3.5.  Надання  консультативної,  методичної,  інформаційної  допомоги  з
питань використання інноваційних матеріалів і технологій підприємствами.

3.6.  Надання  практичної та методичної  допомоги  професійним
(професійно-технічним) навчальним закладам  з  питань  впровадження
освітній процес новітніх технологій і матеріалів.
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3.7. Розроблення електронного методичного комплексу, спрямованого на
підвищення якості професійної підготовки, а саме: підручників, навчальних
посібників,  методичних  рекомендацій,  педагогічних програмних  засобів,
дидактичних матеріалів тощо.

3.8.  Організація  та  проведення  семінарів-практикумів,  конференцій,
засідань методичних секцій та інших заходів з питань впровадження новітніх
технологій і матеріалів. 

3.9.  Надання пропозицій щодо змін та  доповнень навчальних програм
практик, враховуючи спеціалізацію підприємств швейної галузі регіону.  

3.10.  Спільно з партнерами проводить семінари, конференції,  наради з
актуальних питань розвитку швейної галузі.  

3.11.  Здійснює інші види діяльності, які відповідають основній меті та
завданням навчально-практичних центрів.

ІV. Управління діяльністю НПЦ «САПР ВПУ-55»

4.1. Керівництво НПЦ «САПР ВПУ-55» здійснює директор  ДЗП(ПТ)О
«ВПУ №55 м.Дніпро».

4.2.  Директор  відповідає  за  роботу  НПЦ  «САПР  ВПУ-55»,  видає
розпорядження, та накази, які обов’язкові для всіх працівників.
       4.3. Витрати на утримання  НПЦ «САПР ВПУ-55» передбачаються в
загальному  кошторисі  ДЗП(ПТ)О  «ВПУ №55 м.Дніпро» та  підприємств-
партнерів з урахуванням бюджетних та позабюджетних асигнувань. 

4.4. Працівники НПЦ «САПР ВПУ-55» призначаються та звільняються
наказом директора за поданням завідувача.  

4.5. Керівництво навчального закладу забезпечує НПЦ «САПР ВПУ-55»
необхідними  навчальними,  виробничими  та  службовими  приміщеннями,
комп’ютерною технікою і технічними засобами, необхідним обладнанням та
устаткуванням.  

4.6.  Кошти,  отримані  від  позабюджетних  асигнувань,  не  підлягають
вилученню  і  цільовим  призначенням  використовуються  на  розвиток
матеріальної  бази  НПЦ  «САПР  ВПУ-55»,  збільшення  обсягу  робіт  та
розширення сервісних послуг, ефективній реалізації  державних програм у
сфері підготовки спеціалістів. 

4.7.  Річні  плани  та  звіти  про  роботу  НПЦ  «САПР  ВПУ-55»
узгоджуються  та  затверджуються  в  двохсторонньому  порядку  директором
підприємства-партнера та ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро». 

4.8. Річні  плани  та  звіти  про  діяльність  НПЦ  «САПР  ВПУ-55»
узагальнюються  на  навчально-методичній  нараді  ДЗП(ПТ)О  «ВПУ №55
м.Дніпро» та надсилаються Департаменту освіти і науки Дніпропетровської
облдержадміністрації. 

4.9.  Працівники  НПЦ  «САПР  ВПУ-55» несуть  відповідальність  за
збереження  майна,  обладнання,  матеріалів,  інструментів  поставлених
підприємствами, фірмами, відповідно до діючого законодавства та укладених
договорів. 

V. Кадрове забезпечення діяльності НПЦ «САПР ВПУ-55»
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5.1. Директор  ДЗП(ПТ)О  «ВПУ №55 м.Дніпро» затверджує штатний
розпис і штат НПЦ «САПР ВПУ-55»  за рахунок коштів спеціального фонду.

5.2. При  затвердженні  штатного  розпису  керується  штатними
нормативами,  схемами  посадових  окладів  та  умовами  оплати  праці
аналогічних категорій працівників.

5.3. До роботи  в  НПЦ «САПР ВПУ-55»  можуть  залучатися  штатні
працівники ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро».

5.4. На працівників НПЦ «САПР ВПУ-55» поширюються усі права та
обов'язки працівників ДЗП(ПТ)О «ВПУ №55 м.Дніпро».

VI. Забезпечення діяльності НПЦ «САПР ВПУ-55»   

6.1.  Давати  методичні  рекомендації  щодо  удосконалення  практичної
підготовки  певних професій швейної галузі. 

6.2. Готувати і проводити в установленому порядку навчально-практичні
конференції, семінари, наради.  

6.3. Налагоджувати зв’язки з зацікавленими організаціями, установами,
підприємствами,  фірмами  для  забезпечення  функціонування  НПЦ  «САПР
ВПУ-55».  

6.4.  Вишукувати  джерела  фінансування  для  забезпечення  діяльності
НПЦ «САПР ВПУ-55»,  зміцнення навчально-матеріальної  бази. 

Характеристика послуг
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Навчально-практичний  центр  швейної  галузі  «САПР  ВПУ-55»
створюється  як  структурний  підрозділ ДЗП(ПТ)О  «ВПУ №55 м.Дніпро».
Основною метою НПЦ «САПР ВПУ-55» є: 

    1. Організація  та  проведення  короткострокових  курсів  навчання  за
інноваційними  технологіями  швейної  галузі,  а  також  стажування
викладачів і майстрів виробничого навчання. 

2.  Надання  консультаційної,  інформаційної  та  практичної  допомоги
працівникам швейної галузі.

3.  Проведення  майстер-класів  для  педагогічних  працівників  та
спеціалістів  підприємств  швейної  галузі  регіону,  їх  інформаційне
забезпечення. 

4.  Створення умов для забезпечення виконання програм професійно -
практичної  підготовки  та   включення  слухачів  в  реальні  виробничі
відносини;  

5. Здійснення обміну досвідом роботи, науково-технічною інформацією
за напрямами своєї діяльності.

6.  Пропагування  сучасних  технологій,  їх  впровадження  у  навчальний
процес.

7.  Вивчення,  узагальнення  та  впровадження  передового  досвіду  з
практичної підготовки  фахівців швейної галузі.

8.  Налагодження  співпраці  з  місцевими,  обласними   органами
виконавчої влади, підприємствами швейної галузі регіону.  

9.  Внесення  в  межах своєї  компетенції  пропозицій  щодо поліпшення
практичної підготовки працівників швейної галузі.  

Навчання планується проводити по мірі комплектування груп слухачів. 

Такий вид послуг на території Дніпропетровської області  тривалий час
буде користуватися попитом, тому що для роботи в сучасних умовах завжди
будуть потрібні висококваліфіковані кадри для швейної галузі.

Цілі і стратегії
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Найголовніші цілі НПЦ «САПР ВПУ-55» на найближчі два роки.

Цілі Стратегії
Створення матеріально-технічної 
бази з вивчення нової техніки та 
сучасних технологій і подальше їх 
удосконалення.

Залучити до даного проекту 
підприємства швейної галузі, 
професійно-технічні навчальні 
заклади, які готують спеціалістів для
швейної галузі. 

Вийти на рівень навчання 
працівників і спеціалістів швейної 
галузі, який відповідає вимогам 
сучасного виробництва.

Підготувати викладачів і майстрів 
виробничого навчання для роботи із 
сучасною технікою і технологіями, 
придбати необхідні компютерні 
програми, наукову і навчальну 
літературу.
Обладнати навчальні аудиторії, 
майстерню і приміщення для 
зберігання і демонстрації сучасного 
обладнання, тощо.

Висвітлення інноваційних 
технологій і сучасних швейних 
матеріалів для широкого 
впровадження у виробництво.

Проводити на базі НПЦ «САПР 
ВПУ-55» роботи з використанням 
новітніх технологій та сучасних 
швейних матеріалів.

Проведення Днів відкритих дверей, 
майстер-класів НПЦ «САПР ВПУ-
55» з демонстрацією сучасних 
технологій.

Розробити програму і заходи 
проведення Дня відкритих дверей у 
НПЦ «САПР ВПУ-55».

Раціональне використання часу, 
відведеного на теоретичне та 
практичне навчання.
Створення сучасних побутових умов
для проживання слухачів 

Провести ремонт гуртожитку. 
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