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I.Загальнi положення
1.1. Щане положення розроблено на пiдсТавi наказу MiHicTepcTBa освiти i

науки УкраТни вiд |4.06.2012 J\b694 <Про затвердженнrI Положення про

няRчяпьНо-ппактичний центр Ьа гаIryзевим спрямуванням) професiйно-навч€UIьНо-практИчниЙ центР (за гаIц/зевим спрямуванням)

технiчнОго навчаJIьногО закJIаду)>, зареестрованого в MiHicTepcTBi

Украiни 4 лппня2012 року за J\b t|09l2|42|.
1.2. Навчально-.rрu*rйчний центр (далi Ftrtr]) е структурним пiдроздiлом

державнОго профЪсiйно-теХнiчногО навчаJIьНого закJIаду <РiвНёнський центр

прЪфесiй"о-r""нi"нот освiти cepBicy та дизайну) (дuлi професiйно-

технiчний навчальний заклад).
1.з. Головною метою Еtrtrд с реалiзацiя завданъ щодо вдоскон€Lлення

практичноi пiдготовки 1..rHiB, сrгухачiв професiйно-технiчних навчаJIьних

закладiв, студентiв вищих навч€Lльних закладiв, майстрiв виробничого

навчання птнЗ за вказаним напрямком, пiдвищення квалiфiкацiТ фахiвuiв

пiдприсмств, органiзацiй, установ (даlri слухачi), впровадження у

навчалъний ,rрЪц.. HoBiTHix виробничих технологiй iз застосуванням

сучасного обладнання, iHcTpyMeHTiB i матерiалiв, здiйснення шляхом

спiвробiтництва i взаемодii постiйного зв'язку мiж пiдприемствами та

iншими професiйно"технiчними навч€lJIьними закладами з метою поширення

iнновацiйних педагогiчних та виробничих технологiй у сферi послуг та

швейного виробництва, iнфорruцiТ щодо HoBiTHix MaTepiaлiB, iHcTpyMeHTiB,

обладнання тощо.
|.4. НШ{ у своiй дiяльностi керуеться Конституцiею Украiни, Законами

УкраiЪи''ПЬо освiry","про професiйно-технiчну ocBiTy", IIоложенням про

органiзацiю "u",rй""о-Ъ"роЪ"ичого 
процесу у професiйно-технiчних

навчаJIьних закладах, затвердженим наказом MiHicTepcTBa освiти i науки

УкраiЪИ вiД 30 травня 2006 року Nч 419, ;1песстрованим 
в MiHicTepcTBi

юстицii украiни 1Ъ червня 2006 року за J\b 7||l|2585, iншими нормативно_

правовими актами MiHicTepcTBa оьвiти i науки Украiни та цим Положенням,

.Таргонський



1.5. E[trJ створюеться нак€Lзом
навч€LlIьного закJIаду вiдповiдно до
PiBHeHcbKoi обласноТ державноТ
MiHicTepcTBoM освiти i науки УкраiЪи.

директора' професiйно-технiчного
нак€Lзу управлiння освiти i науки
адмiнiстрацii за погодженням з

II. Напрями дiяльпостi НПЦ
2.1. Спiвробiтництво з швейними пiдгrриемствами, органiзацiями, установами
(даr,i пiдприемства), навчzllrьними закладами, мiсцевими оргаFIами
виконавчоi влади та органами мiсцевого самоврядування, державними i
громадсъкиl\{и органiзацiями, щодо впровадження iнновацiйних пiдхоДiв До

здiйснення системного комплексного, орiентованого на практику освiтнього
процесу в системi професiйно-технiчIrоi освiти, передового досвiдУ З

професiйноi пiдготовки квалiфiкованих робiтникiв швейних професiй.
2.2, Реалiзацiя завдань Iцодо впровадженнrI у навч€Lпьно-виробни.лий процес
сучасних методик професiйного навчання iз застосуванням HoBiTHix
педагогiчних та виробничих технологiй, TexHiKlt, обладнання, iHcTpyMeHTiB i
rчrатерiалiв.
2.З. Створення цiлiсноТ HoBiTHix гrрофесiйного2.З. Створення цiлiсноТ системи HoBiTHix методик гtрофесtйного навчання на

ocHoBi вивчення кращого педагогiчного та виробнитIого досвiду у сферi

побуту та швейному виробництвi i впровадження його в iнших наtsчаJIЬНИХ

закJIадах 1установах,
2. 4. Iнформатизацiя i комп'Iотеризацiя гlроцесу професiйного навчання.

III. ФункцiТ НПЦ
3.I. Сприяння пiдвищенню якостi професiйноТ пiдготовки слухачiв заклаДУ,

перепiдготовка незайнятого населення, пiдвищення квалiфiкацiТ, стажУВаннЯ

робiтникiв пiдприемств iз використаннlIм технологiчних i виробничих
iнновацiй.

пiдвищеtлня
стажyвання

З.2. Органiзацiя та проведеншI KypciB перепiдготовки та
квалiфiкацii працiвникiв швейного виробництва, а такOж

викладачiв сrrецпредметiв та майстрiв виробничого навчання rrrвейного

профiлю.
З.З. Органiзацiя та проведення семiнарiв-практикумiв, конференцiй,
koHkypciB фаховоi майстерностi, засiдань методичних секцiй з вивчення та
вiдпрацЮваннrl HoBiTHix технолоГiй у сферi посrryг та швейному виробництвi.
з.4. Формування пропозицiй щодо вдоскон€tлення робочих навчЕLIIьних

програм iз гlредметiв професiйно-теоретичноi пiдготовки i виробничого

навчаннrI, спрямованих на вивчення та оволодiння слухачамИ HoBiTHix

технологiй швейного виробництва, видами тканин та матерiапами.
3.5. НаданнЯ тренiнгових, маркетингових, iнформацiйних,
послуг з метою вирiшення поточних i програмних завдань, що
навчzlлпьниN{ закладом.

виробничих
стоять перед



З.6. Наданrrя навч€шьним закjIадам консультативноi, iнформацtйноt Та

посередницькоi допомоги з питанъ використаннrI iнновацiйних матерiалiв i
технологiй пiдприемствами.
З.7. Надання практичноi та методичноТ допомоги професiйно-техНiЧНИМ
навч€lJIьним закладам з питань впровадженнrI у навчаJIьно-вирОбНичИЙ
процес HoBiTHix технологiй i MaTepimriB швейного виробництва.
з.8. Розроблення iнформацiйно-методичного супроводу, спрямованого на

пiдвищення якостi професiйноi пiдготовки, а саме: пiдручникiв, навчаIIьних

посiбникiв, методичниХ рекоменДацiй, педагогiчних про|рамних засобiв,

дидактичних матерiалiв та iнше.

IY. Управлiння дiяльнiстю НПЩ
4.|. Керiвництво FtrtrI здiйснюе директор
навч€LIIьного закJIаду.

професiйно-технiчного

4.2. Координацiю науково-методичноТ роботи I[Щ здiйснюютЬ IнституТ

iнновацiйIIих технологiй i змiсту освiти MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни,
навч€UIьно-методи.Iний центр професiйно - технiчноI освiти у Рiвненськiй

областi.
4.3. Рiчнi шлани та звiти про дiяльнiсть lfltr] узагЕLльнюються УправлiнняМ

освiти i науки piBHeHcbkoi обласнот державнот адмiнiстрацii та надсилаютъся }

до MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни.

V. Кадрове забезпечення дiяльностi НПЩ
5.1. Керiвник професiйно-технiчного навчапьного закJIаду затверджуе

штатний розпис i штат IIгtr{ за рахунок коштiв спецiа-пъного фонду.
5.2. При затвердженнi штатного розпису слiд керуватись штатними

нормативами, схемамИ ПОСаДОВltХ окладiв та умовами оплати працi

аналогiчних категорiй працiвникiв вiдповiдних галузей економiки.

5.3. ,Що робот" " 
rгшI можуть з€lлучатися штатнi працiвники професiйно-

технiчного навч€LгIьного закладу.
5.4. На працiвникiв F{IЩ поширюються yci права та обов'язки працiвникiв

проф есiйно-технiчного навч€LгIьного закJIаду.

. VI. Забезпечення дiяльностi НПЩ
забезпечення дiялъностi ЕtrtrI здiйснюеться професiйно-технiчним
навч€UIьНим закJIадом В межах коштiв, видiлених на його дiяльнiсть, а також

за }лIастю пiдприсмств, якi е соцiа-гrьними партнерами професiйно-технiчного

навчаJIьного закJIаду, на засадах, визначених договорами мiж цими

пiдприемствами та навч€tлъним закJIадом.


