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   Розглянуто і схвалено на засіданні                                  Затверджено 

   Методичної комісії викладачів і майстрів в/н                Директор ДНЗ «Запорізьке ВПУМС» 

   з професій швейного профілю                                                                                                          

   протокол № 3 від  26.11.2020 року                                   _____________    Л.І.Короткова 

     
                                     

ПЛАН РОЗВИТКУ 

навчально-практичного центру інноваційних швейних технологій 

ДНЗ «Запорізьке вище професійне училище моди і стилю» 
на 2021 рік 

 

№№ Зміст роботи Термін 

виконання  

Відповідальни

й 

Виконавець 

1 2 3 4 5 

І . Соціальне партнерство 

1.1 Забезпечити функціонування 

освітньо-виробничого кластера 

інноваційних швейних 

технологій запорізького 

регіону з метою підвищення 

рівня  кваліфікованих 

робітників відповідно до 

вимог ринку праці. 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

ст.майстер, 

м/к викладачів і  

майстрів в/н  

з професій 

швейного профілю 

1.2 Проводити інформаційну 

роботу щодо залучення до 

діяльності кластеру нових 

швейних підприємств 

запорізького регіону 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

ст.майстер  

1.3 Здійснити опитування 

соціальних партнерів щодо 

виявлення та обґрунтування 

вибору найбільш 

затребуваних робітничих 

професій, кваліфікацій, 

компетентностей, необхідних 

для здійснення успішної 

професійної діяльності 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

м/к викладачів і  

майстрів в/н  

з професій 

швейного профілю 

 

1.4 Розглянути та внести  

пропозиції підприємств - 

замовників кадрів в освітні 

програми з професій швейної 

галузі зметою їх вдосконалення 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

ст.майстер,  

голова м/к з 

професій швейного 

профілю 

1.5 Організувати спільне, з 

урахуванням потреб і 

можливостей Центру та 

соціальних партнерів, 

використання матеріально-

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

ст.майстер 
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технічної бази НПЦ ІШТ. 
1.6 Забезпечити проведення 

науково-технічних і науково-

практичних конференцій, 

семінарів, майстер-класів, 

тренінгів та інших заходів із 

залученням провідних 

фахівців швейної галузі 

щодо ознайомлення з 

новітніми типами 

обладнання та технологіями 

виробничих процесів 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

ст.майстер,  

голова м/к з 

професій швейного 

профілю 

IІ. Забезпечення якості професійної освіти 

2.1 

Надавати консультативну, 

практичну та методичну 

допомогу закладам професійної 

(професійно-технічної) освіти  

регіону з питань впровадження 

в освітній процес новітніх 

швейних технологій 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

ст.майстер, 

методист, 

голова м/к з 

професій швейного 

профілю 

2.3 

Забезпечити освоєння 

педагогічними працівниками 

відділення дизайну одягу основ 

конструювання та 

моделювання одягу за 

допомогою системи 

автоматизованого 

проектування ASSYST 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

голова м/к з 

професій швейного 

профілю  

 

2.4 

Організувати на базі НПЦ ІШТ 

тренінговий центр з підготовки 

до участі в конкурсах 

професійної майстерності:  

   

2.4.1. 

-провести на базі НПЦ ІШТ 

конкурс професійної 

майстерності серед учнів , які 

навчаються за професіями 

швейного напряму; 

березень-

квітень 

заступник 

директора з 

НВР 

ст.майстер,  

голова м/к з 

професій швейного 

профілю 

2.4.2 

-забезпечити підготовку учнів 

до участі у Всеукраїнському  

конкурсі професійної 

майстерності  

«WORLDSKILLS UKRAINE»; 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

ст.майстер, 

майстри в/н  

з професій 

швейного профілю 

 

2.4.3 

-розробити на виготовити 

колекцію одягу для участі у 

проекті «ПРОРИВ Легкої 

промисловості України» 

квітень заступник 

директора з 

НВР 

ст.майстер, 

голова м/к з 

професій швейного 

профілю 

2.5 
Придбати комп’ютерне 

обладнання для кабінету 

протягом 

року 

заступник 

директора з ВР 

ст.майстер 
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дизайн-проектування та 

моделювання одягу 

ІІІ . Методична діяльність та науковий супровід 
3.1 Розробити і видати  навчальні 

посібники, методичні 

рекомендації: 

   

3.1.1 Розробити електронний 

конспект лекцій : 

- з предмета 

«Моделювання і 

художнє оформлення 

одягу» 

 

 

червень 

 

 

 

заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

 

 

Бондаренко О.А. 

 

 

 

3.1.2 Розробити навчальний 

посібник «3D моделювання» на 

основі програмного комплексу 

«VIDYA 3 D ASSYST» 

червень 

 

заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

Шабанова О.С. 

3.1.3 Розробити електронні текстові 

завдання для контролю рівня 

набутих компетентностей учнів 

з предметів : 

- основи конструювання; 

-обладнання швейного 

виробництва; 

-моделювання і художнє 

оформлення одягу 

 

 

 

 

квітень 

березень 

 

квітень 

заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

 

 

 

 

Андрющенко С.В 

Бондаренко О.А. 

 

Бондаренко О.А. 

3.1.4 Розробити збірник практичних 

завдань для контролю набутих 

компетентностей учнів за 

кваліфікацією: 

- закрійник 4 розряду; 

- закрійник 5 розряду 

 

 

 

 

лютий 

березень 

заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

майстри в/н з 

професій швейного 

профілю 

 

 

3.1.5 Прийняти участь у віртуальних 

заходах Українських освітніх 

онлайн-порталів 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

методист, 

голова м/к з 

професій швейного 

профілю 
3.2 Впровадити використання 

навчальних інтернет-сервісів у 

навчальному процесі 

Протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

Викладачі та 

майстри в/н з 

професій швейного 

профілю  
3.2.1 Прийняти участь у створенні 

блоку «Виготовлення куртки 

жіночої» електронного 

посібника «Професія творити 

моду» 

Протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

Викладачі та 

майстри в/н з 

професій швейного 

профілю  

3.2.2 Прийняти участь в обласному 

вебінарі за темою 

«Впровадження платформи 

You Tube у навчальний 

процес» 

травень заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

голова м/к з 

професій швейного 

профілю  
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3.3 Оновити комплексно-

методичне забезпечення 

предметів і виробничого 

навчання з професій 

«Кравець», «Закрійник» : 

   

3.3.1 Створити відеоконтент на 

основі проведених майстер-

класів, тренингів 

постійно заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

Викладачі та 

майстри в/н з 

професій швейного 

профілю  
3.3.2 Розробити збірник електронних 

технологічних карт для 

виробничого навчання 

учнів(закрійник 4 розряду) 

травень заступник 

директора з 

НВР,  

методист 

Федорченко С.В. 

ІV.Запровадження і реалізація інноваційних програм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

виробничо-комерційної діяльності 
4.1 Організувати рекламну 

діяльність з використанням 

різних форм інформаційного 

забезпечення про діяльність 

НПЦ ІШТ 

Протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

Андрющенко С.В. 

Бабаєва Н.М., 

Рожкова Н.С. 

 

4.2 Приймати участь в 

профорієнтаційних заходах на 

регіональному та 

всеукраїнському рівні 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

ст..майстер 

 

4.3. Освітня діяльність    
4.3.1 Здійснювати індивідуальне 

навчання , перепідготовку, 

підвищення кваліфікації 

робітничих кадрів за 

замовленням підприємств 

швейної галузі, що грунтується 

на модульно-компетентісному 

підході та сучасних 

виробничих технологіях 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

м/к викладачів і  

майстрів в/н  

з професій 

швейного профілю 

 

4.3.2 Організувати стажування 

майстрів в/н та викладачів 

спец.предметів з інших ПТНЗ 

швейного профілю 

протягом 

року 

заступник 

директора з 

НВР 

м/к викладачів і  

майстрів в/н  

з професій 

швейного профілю 
4.3.3 Організувати індивідуальне 

курсове навчання громадян за 

інтегрованими модулями з 

виготовлення швейних виробів 

Протягом 

року  

заступник 

директора з 

НВР 

майстри в/н  

з професій 

швейного профілю 

 
4.4 Виробнича діяльність    

4.4.1 Продовжити роботу салону 

дизайну одягу «Art Style» з 

виготовлення зразків 

затребуваних моделей одягу, 

виробів з текстилю 

Постійно заступник 

директора з 

НВР 

Бєлич Т.О. 

4.4.2 Продовжити роботу Постійно заступник майстри в/н  



5 

 

лабораторії  інноваційних 

швейних технологій 

виготовлення і реалізацію 

затребуваних моделей одягу, 

виробів з текстилю 

директора з 

НВР 

з професій 

швейного профілю 

 

4.4.3 Продовжити роботу 

лабораторії  інноваційних 

швейних технологій 

виготовлення і реалізацію 

комплектів лекал на 

замовлення швейних 

підприємств 

Постійно заступник 

директора з 

НВР 

Шабанова О.С. 

 


