
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Директор коледжу 

________ А.Степура 

«__» _________20__р. 

 

 

ПЛАН 
роботи  Навчально- практичного центру технологій та дизайну 

на 2022-2023 навчальний рік 
 

№ 

з/п 
Назва заходів Відповідальний 

Термін 

проведення 
Примітка 

1.  З метою поглиблення знань і вмінь 

здобувачів освіти , організувати роботу в 

позаурочний час за напрямами: 

- Комп’ютерні технології і швейне 

виробництво. 

- Новітні технології обробки (практичні 

покази). 

- Знайомство з провідними 

підприємствами швейної галузі України 

та регіону (технології і обладнання). 

- Історія та тенденції в моді. 

- Видатні дизайнери і модельєри. 

Писаренко О.В. 

Бойченко С.М. 

Поліщук О.В. 

 

 

 

протягом 

року 
 

2.  Організувати, згідно графіку,  виконання 

на базі НПЦ самостійних робіт зі 

спецдисциплін, навчальної практики. 

Хмельницька І.В. протягом 

року 
 

3.  Організувати роботу над виконанням 

практичних частин курсових та дипломних 

проєктів. 

члени цк протягом 

року 
 

4.  Проводити майстер-класи, воркшопи за 

участю креативних фахівців та успішних 

випускників коледжу. 

Писаренко О.В. 1 р. на 

місяць 
 

5.  Розробляти методичні посібники, 

рекомендації за результатами проведення 

семінарів, майстер-класів, тренінгів. 

члени цк протягом 

року 
 

6.  Пройти курси підвищення кваліфікації. Кухарська В.І. 

Дацька Л.Р. 
Музика В.М. 

 

жовтень- 

грудень 
 

7.  Виготовлення з творчими учнями коледжу 

та студією «Кутюр’є» колекції одягу з 

елементами вишивки «Стефанія». 

Старший майстер, 

Завідувач НПЦ 

протягом 

року 
 



8.  Організувати роботу  студентської студії 

«Кутюр’є»: 

 

- «Мода і стиль 2022-2023 року»  

 

- «Створення декоративних та навчальних 

манекенів» 

 

- «Обробка зрізів гардин різними 

методами» 

 

- « Побудова, розкрій та пошиття спідниці 

Каріза». 

 

- «Розробка ескізів та моделей одягу за 

допомогою комп’ютерних програм та 

смартфонів». 

 

- «Кольорофест» - підбір кольорової гами у 

одязі.  

 

- Буфи «Оздоблення текстильних виробів 

фігурними буфами». 

 

- «Новітні технології сучасного 

обладнання в галузі легкої 

промисловості». 

 

- Сапр « Clo 3D – як засіб віртуального 

конструювання та цифрової реалізації 

одягу». 

члени цк 

 

 

Писаренко О.В. 

 

Поліщук О.В. 

 

 

Швень. С.П. 

 

 

Медвєдєва Т.В. 

Музика В.М. 

 

Писаренко О.В. 

Сугак В.В. 

 

 

Писаренко О.В. 

 

 

Поштаренко Л.П. 

Поліщук О.В. 

 

Швень С.П. 

 

 

 

Сугак В.В. 

протягом 

року 

 

жовтень 

 

листопад 

 

 

грудень 

 

 

березень 

 

 

лютий 

 

 

 

квітень 

 

 

квітень 

 

 

травень 

 

 

 

травень 

 

 

 

 

9.  Організувати роботу НПЦ з надання 

освітніх послуг здобувачам освіти за 

окремими модулями. Систематично 

подавати дану інформацію на сайт 

коледжу та в соціальних мережах: 

інстаграм, тік-ток та фейсбук. 

Писаренко О.В. 

Поліщук О.В.  
Бойченко С.М. 

Метельська Н.М. 

жовтень  

10.  Організувати засідання круглого столу за 

темою «Апробація новітніх прикладних 

клейових матеріалів». 

члени цк листопад  

11.  Організувати екскурсії на прогресивні 

підприємства швейної, вишивальної, 

декоративно-вжиткової галузі. 

члени цк протягом 

року 
 

12.  Надання послуг:  

- вишивання (оздоблення одягу, 

логотипи, номерні знаки); 

- обметування зрізів; 

- пікування зрізів; 

- розпошивальних швів;  

- прасування виробів; 

- обметування петель (прямі, з 

вічком). 

члени цк протягом 

року 
 

13.  Висвітлювати на сайті навчального 

закладу основні події та матеріали про 

роботу НПЦ. 

Писаренко О.В. 

Метельська Н.М. 

протягом 

року 
 



14.  Інформатизація і комп'ютеризація процесу 

професійного навчання під час вивчення 

спецдисциплін. 

члени цк протягом 

року 
 

 Навчання за модулями: 

Освіта дорослих за різними напрямами 

 протягом 

року 
 

1.  М-1 Розкрій та виготовлення жіночих 

штанів-28год  

Дацька Л.Р. протягом 

року 
 

2.  М-2 Розкрій та пошиття постільної білизни 

- 8год 

М-3 Розкрій та виготовлення трикотажних 

виробів (футболка, туніка, сукня)-8год  

Кухарська В.І. 

 

протягом 

року 
 

3.  М-4 Розкрій та виготовлення прямої 

спідниці-28год  

М-5 Розкрій та виготовлення конічної 

спідниці-20год 

М-6 Розкрій та виготовлення клиновидної 

спідниці-20год  

Медвєдєва Т.В. 

 

протягом 

року 
 

4.  М-7 Розкрій та виготовлення трикотажних 

штанів (легінсів)-20год 

Музика В.М. протягом 

року 
 

5.  М-8 Конструктивне моделювання поясних 

виробів. 

М-9 Конструктивне моделювання 

плечових виробів. 

Поліщук О.В. протягом 

року 
 

6.  М-10 Розкрій та виготовлення виробів 

столового асортименту, дрібниць для дому 

(серветки, скатертини, фартухи, 

прихватки), декорування столу-12год 

Швень С.П.  

протягом 

року 

 

7.  М-11 Розкрій та виготовлення нижньої 

жіночої білизни – 16 год 

Хмельницька І.В. протягом 

року 
 

8.  М-12 Технологія пошиття штор, 

ламбрекенів – 16-21год 

 

Швень С.П. протягом 

року 
 

9.  М-13 Створення елементів декоративного 

оздоблення одягу – 16 год  

 

Поштаренко Л.П. протягом 

року 
 

10.  М-14  Енциклопедія моди. «Стильний 

Look» – 8 год 

Писаренко О.В. протягом 

року 
 

11.  М-15 Розкрій та виготовлення худі за один 

урок - 6 год 
Кухарська В.І. 

протягом 

року 
 

 

 

 

 

 

 

 


