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Навчально-практичний центр сучасних технологій та дизайну 
на базі 

Державного навчального закладу “ Регіонального центру професійної освіти 
швейного виробництва та сфери послуг Харківської області ”

Відкриття: 26.04.2017року



Універсальна швейна одноголкова машина човникової 
строчки для легких та середніх тканин з встроєним 
сервомотором S-F01/8700D Пром.шв.машина 
«TYPSPECIAL» - 7 од.

Для середніх та важких тканин укомплектована 
сервомотором S-F01/8700D - 3 од.



Компютерна вишивальна приставка '' Delta Long '' з полем вишивки 

250*600, катридж, програматор, датчик обриву нитки



Крєобметувальна машина (3-х і3 4-х ниткова) 
GN793 Оверлок "Typikal»  

Плоскошовна машина петельного 
стібка S-M/562-01CB/TY



Прес для дублювання дрібних деталей 
TYPE SESIAL I-P5/16A



Прасувальний стіл 
з праскою з парогенератором

SILTER SM/PSA 2135A

Універсальна машина для середніх  
тканин укомплектована 

сервомотором S-F01/8700D 



Проведення майстер-класів у навчальних майстернях



Проведення майстер-класів у навчальних майстернях з 
професії “ Кушнір-розкрійник; кравець ”



НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ НАДАННЯ ПОБУТОВИХ ПОСЛУГ

Напрямки діяльності Навчально - практичного центру 
сучасних швейних технологій та дизайну

•Пошиття
•Вишивання
•Розкрій швейних і хутрових 
виробів
•Виконання послуг від 
населення

•Стажування
•Короткострокове стажування
•Підвищення кваліфікації
•Професійне-технічне навчання
•Майстер-класи



Виробнича діяльність:виготовлення штор і ламбрекенів



Відкриття семінару. 

Назарець З.О., завідуюча лабораторії професійної підготовки  НМЦ ПТО у Харківській області

Обласного семінару-тренінгу для педпрацівників професій легкої промисловості 
«Впровадження новітніх педагогічних ідей і виробничих технологій для підвищення рівня 

професійних і ключових компетентностей педагогів» 
14 березня 2019 року



Тема: “Загальна характеристика сучасного обладнання у НПЦ сучасних 
швейних технологій та дизайну”. 

Панченко З.В., старший майстер



Тема: «Застосування на уроках теоретичного навчання комп’ютерної програми
САПР «Juvili» для автоматизованого проектування та моделювання одягу» 

(майстер-клас з елементами тренінгу)

Гончарова О.Н., 
викладач ДНЗ «Регіональний центр професійної освіти швейного виробництва та 

сфери послуг Харківської області» 



Тема: «Застосування засобів малої механізації та пристосувань при обробці жіночої 
спідниці» (майстер-клас з елементами тренінгу)

Зубкова Д..В., майстер в/н







Дякую 
за   увагу!
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