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ДІЯЛЬНІСТЬ НПЦ ЯК 

ІНСТРУМЕНТ 

ПІДВИЩЕННЯ 

ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПРОФЕСІЙНОГО 

НАВЧАННЯ МАЙБУТНЬОГО 

ФАХІВЦЯ 



Сучасне поняття 

«освіта» повязане з 

тлумаченням таких 

термінів як 

«навчання», 

«виховання», 

«розвиток» 

Словникові значення розглядають термін «освіта», як 

іменник від дієслова «утворювати» в сенсі: 

«створювати», «формувати» або «розвивати» щось нове  



«СТВОРЮВАТИ НОВЕ – ЦЕ Ї Є ІННОВАЦІЯ» 

Таким чином, освіта за своєю суттю вже є 
чимось особливим 



«Метою освіти є 

формування освіченої, 

творчої особистості, 

забезпечення народного 

господарства 

кваліфікованими 

фахівцями» 



Постійний розвиток 

науки і техніки спонукає 

до модернізації 

навчального процесу, 

тим самим вимагаючи 

від освітніх закладів 

запровадження й 

опанування нових 

ефективних технологій 

навчання 



Нині у закладах професійної (професійно-технічної) 
освіти значно збільшується активність у сфері реалізації 
новітніх технологій щодо активізації навчального 
процесу, котрі грунтуються на інформаційно-
комунікаційних технологіях. 



Однією з умов підвищення ефективності 
освіти є впровадження нових комп'ютерних 
програм, які б дозволяли майбутнім 
фахівцям ще у навчальному закладі 
освоювати нові технології та конструювати 
свої. Важливо закладам професійної 
(професійно-технічної освіти), бути 
обізнаними з новітніми технологіями 
спрямованих на інтенсифікацію виробничого 
процесу, оскільки на підприємствах регіону 
та країни в цілому, досить інтенсивно 
проходить процес впровадження 
інноваційних технологій. 

 Все це і стало передумовою створення НПЦ.  



З навчальною метою на базі 
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НАШ СТИЛЬ: 
 
• відкритість; 
• співпраця; 
• конструктивний діалог 

 
 
 
 



МИ ВИВЧАЄМО: 

 

передовий практичний 
досвід підприємств з 
професійної підготовки 
робітників швейної галузі 

 



ДЛЯ ТОГО ЩОБ: 
 
удосконалювати організацію навчання учнів, 
підвищувати кваліфікацію майстрів 
виробничого навчання швейної галузі 



ОПИРАЮЧИСЬ: 

 
на сучасні технології 
виготовлення та 
дизайну одягу з 
використанням 
комп'ютерних 
програм 



Робота НПЦ здійснюється за такими 
основними функціями: 
 

 Навчальна 

 

 Інформаційна 

 

 Маркетингова 



НАВЧАЛЬНА ФУНКЦІЯ: 
 

Вдосконалення 
професійного росту, 
підвищення 
кваліфікації 
педагогічних 
працівників, фахівців 
швейної галузі та 
підвищення рівня 
знань учнів, з  
урахуванням новітніх 
технологій та 
матеріалів 



ІНФОРМАЦІЙНА ФУНКЦІЯ: 
 
• Надання консультативної, практичної та 

методичної допомоги з питань прогресивних 
технологій в швейному виробництві 

 

• Впровадження новітньої інформації з 
технології виготовлення одягу, сучасних 
швейних та прикладних матеріалів, 
обладнання та комп'ютерних технологій 

 

• Проведення семінарів-практикумів з питань 
впровадження в навчальний процес новітніх 
швейних технологій 



МАРКЕТИНГОВА ФУНКЦІЯ: 
 

• Налагодження ділових 
контактів з 
підприємствами, 
центрами зайнятості 

  

• Співпраця з іншими 
регіонами з питань 
удосконалення 
професійної діяльності 

 



ОСНОВНІ НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ РОБОТИ 
НАВЧАЛЬНО-ПРАКТИЧНОГО ЦЕНТРУ 

 



СУЧАСНІ ШВЕЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Інноваційні технології які 
вивчаються в НПЦ, дають 
можливість підвищити 
продуктивність та якість 
продукції що виготовляється, її 
конкурентну спроможність на 
споживчому ринку 



НОВИЙ ВИМІР ТЕКСТИЛЮ 
 

Знання матеріалів що 
використовується в сучасному 
швейному виробництві, вміння 
оцінити їхню будову, 
властивості, асортимент і якість 
є необхідною основою для 
розробки досконалої конструкції 
одягу, добору режимів і методів 
обробки при виготовленні одягу 
високої якості 



СУЧАСНЕ ШВЕЙНЕ ОБЛАДНАННЯ 
 

Невід'ємним компонентом 
разом з новітніми 
технологіями, новими 
матеріалами є застосування 
сучасного модифікованого 
обладнання, яке відзначається 
високою швидкістю, низьким 
рівнем шуму, мінімальною 
вібрацією та простотою 
обслуговування, завдяки 
якому швидко та якісно 
виготовляються вироби 



СУЧАСНЕ ПРОЕКТУВАННЯ ОДЯГУ 
 

В навчально-практичному центрі 
сучасних швейних технологій 

встановлено комп'ютерний комплекс  
«JULIVI» 

 
 з такими основними програмами: 

«Дизайн» 
«Конструктор» 

«Розкладальник» 
«CLO 3DМанекен» 

«Плоттер» 
 

 



За допомогою комп'ютерного 

комплексу  «JULIVI» 
 

 
• в учнів є можливість виконати базову основу будь-якого виробу 

та технічне моделювання одразу на кресленні;  

• не змінюючи алгоритму побудови і лише змінивши виміри фігури 
або прибавки отримати нове креслення; 

•  створити лекала виробу, врахувавши всі припуски на обробку; 

•  отримати цифрові лекала виробу за допомогою дигітайзера; 

•  провести віртуальну примірку на 3D манекені; 

•  роздрукувати лекала за допомогою плоттера або у масштабі; 

•  виконати і роздрукувати найбільш економічну розкладку лекал 



на уроці з предмету  «Основ 
конструювання одягу» при виконанні 
лабораторно-практичної роботи за темою: 
«Формування вихідних даних та побудова 
креслення базової конструкції в програмі 
«Дизайн», учні визначають вихідні дані: їх 
перелік та значення, прибавки на вільне 
облягання та вводять індивідуальні дані 
фігури. Далі здійснюють побудову базисної 
конструкції одягу за методикою 
конструювання 

У процесі підготовки учнів з професії 
«Закрійник» можна виділити кілька варіантів 
використання комп’ютерного комплексу 
САПР «Julivi». А саме: 

 



за допомогою  комп’ютерного 
комплексу САПР Julivi 
«Розкладальник» учні мають 
можливість проводити 
розкладку лекал з врахуванням 
типу настилу, створювати 
розкладки, що складаються з 
декількох секцій,  змінювати 
режими розкладки, проводити 
порівняльний аналіз 

На уроці «Способи роботи з лекалами при 

виконанні розкладок» з предмету 

«Технологія розкрою»  



учні не тільки вивчають 
принцип роботи 
дигітайзера - пристрою 
для відцифрування 
лекал, але й самі 
перетворюють звичайне 
лекало у цифрове.  

 

На уроці «САПР «Julivi». Відцифрування лекал» з 
предмету «Інформаційні технології» 



На нашу думку, найоптимальніший 
варіант, коли НПЦ та САПР стають 
інструментом, що дозволяє прискорити і 
полегшити розробку моделей одягу, 
проведення розрахунків учнем при 
вирішенні практичних завдань і 
оформленні індивідуальних завдань під 
час виконання лабораторно-практичних 
робіт, а також використання САПР 
дозволяє на новому рівні виявити творчі 
здібності учнів. 



Таким чином можна сказати, що створення НПЦ в освітній 
діяльності дозволяє готувати фахівців на якісно новому рівні, 
оскільки не тільки передбачає, високий рівень володіння 
сучасним програмним забезпеченням, використання в роботі 
професійних знань і умінь, а також виробляє вміння брати на 
себе відповідальність за той чи інший крок, формує професійне 
мислення. Візуалізація всіх процесів роботи, переваг та 
недоліків, можливість вносити своєчасні корективи в об'єкти 
проектування - все це формує у майбутнього випускника 
професійні компетенції, які так необхідні сучасному фахівцеві. 
Такому випускникові буде легко адаптуватися до будь-яких умов 
сучасного виробництва, і бути більш конкурентноздатним і 
затребуваним на ринку праці. 

 


