
орт"у 
J<

lч
lo

, ,+ ./-UZ ||).
l

поголхtую
Щиректор Щеп
виконавчого

освiти i начки
lJ

ко1 мlсько1

зл,гt]ЕрдlжуIо
{ирс:к,гор ЩeprKaBttcll,tl гrрофесiйrlо-
технiчного навriаJIьIIого закJIаilу

ради (Itиl державнот <N4iхсрегiоt-lсtл еIIтр tовелiрtlого
адмiнi

нко
эу

поло}кЕннrI
про IIаt}чальtlо-практичний центр <Офiс-спейс>> з:l lIрофссiяпltl: :t.rtMitlicl.px,I.()|);
ceкpeтap керiвtlика (оргаlliзаtдii, пiдпрllеп,Iс,I,ва, yc,гiltIoBlr); :tl,еl1,1,з tlllt,ttltiзaltii

ТУриЗМУ у ЩерясавIrому професiЙнo-Texlli.lIlоNlу IIавt{ilлLIltlпlу зltK.rIa7li
<Мiжрегiоltальlrи й цеIIтр lовелiрlIоI,о м истеllr,в а ]\1. К и cB:r >

I. ЗагальIIi tIоложсIIIIя

1.1. Навчально-практичний центр <Офiс-спейс> с с,груI(турIrим rli,цроздi.lrом

,Щерхсавного професiйно-технiчного I]авчального закJIаду <N4i;крсгiоriальtлий
цеЕIтр IовелiрлIого мистецтва м. Itисва> (даrri - HrrLD,

1.2. ГоловноIо MeToIo дiяльt-tостi НГIЩ с реалiзацiя заtвдаtttl, Iц()jlо l],l1()сI(оIIа"цеtIIIя

ПракТиЧноТ пiдготовки здобуrзачiв освiти f]epжaBllot,o гrроtРс-сiйно-l,ехtliчtttlго
НаВЧаЛЬНОГО ЗаКЛаДУ <I\4iх<регiональниЙ Itен,гр tоtзсlti1,1гttlt tl Nlис,геl{,i,l]а
М. КИева>>, здобувачiв освiти itlших закладiв про(lесiiirrtli' (rrpo(leciйrro-
техIriчrrоТ) освiти, студеIrтiв заItлаtдiв вищоТ та (lаховоТ Ilepcilll]I]ll1oi освiти;
пiдвищеttня квалiфiкацiТ педагогi.tних tlраttliвгtикiв, фахiвrtitз tti;ltlprlC\{c].I],
органiзацiй, установ; впровад}кення у освiтнiй процес HoBi,t,tlix irltilopr,rarliйrlo-
КОМПIОТеРНИх ТеХНоЛогiЙ iз Застосуванням сучасIIого обладrllllII{r]. здiйсгIенлIя
ШЛЯХОМ спiвробiтНицтва i взаемодii, постiй}Iого зв'яtзt<у пtirк tti;lttpllt,r,tc,I,l]tIN{и ,га

iНШИПlИ прОфесiйНими (професiйно-технiчними) заклалаNlи з N,le,I,oI() i]оIIIиреFlIIrI'it-tновацiйних педагогiчних та виробничих техl-tо.ltогiй, irrt]lopbrarliT ILlo/{o
iнформацiйно-технологiчних iнгrовацiй.

1.3. НПЦ у своiй дiяtлlьностi KepyeTbcrl ltонсr,и,гl,rцiсrо YKpaTrrrt. заlкоL{ами
УКРаiНИ uПро ocBiTy>, uПро професiйrrу (професiйiIо-техIti.tttr,) ocBiTy>,
llолоrкеншям про органiзацitо навчальFIо-виробttи.tогtl IIpoIlcc)/ r, trрофесiйrrо-
,гехttiчних навчал]lFIИх заклалах, за,гверд}ке}IиN{ }iаI(азоNl N4irriclc1)[,Il]i.l осtзiги i
НаУКИ УКраТни вiд З0 травI,Iя 2006 року ЛЪ 419, зарес:стровtllIиNr rз N4ilriстерс,гвi
rОСТИЦiТ УlсраIни l5 червня 2006 року за Лs 7|\l125B5. iitlttипttl lIор\,1а,гI.]r]lIо-

ПРаВОВИМИ актами N4iHicTepcTBa освiти i гIауки УкраТrrи ,I,a IIиN,l i {o,tcl;tceгtItltп,t.

|,4, НПЦ УТВорено наказом диреI(тора !ержавlrого пlэоtРссil:iлtсl-,t,ехtii.{II()го
IIаВЧаЛЬноГо Закладу <<N4iжрегiональниЙ цеltт,р rовелiрItого Nlис,геl1-1,I]а Mt. Ktlcltзit>>

вiд 24 грудня 2021 року ЛЬ ЗЗ9 вiдповiдl-tо /to наказу /{еrrар,гаr4еIl,t,y осrзi,ги i

НаУКИ ВИконаВЧого оргаFIу ItиТвськоТ MicbKoT раrди (КиТвсьrtоt' плiсьttili'де:lэiкавltоТ



адмiнiстрацiТ) вiд 22 грулrlя2021 року JVg 210; на викоIIаIllIя IIроl,рами <Освi,га
Кисва 2019-202З p.p.u

II. На Ir pяrMKlt дiяльrlос,l,i tIa вчаJI ь нO-пра ltl-и ч llo 1,o ltclI,I,1)y

2.|. СпiвробiтництI]о з виробIJичиN,Iи гriдприспlс,1,1].tNIи, орt,аttiзаtцiяьtи,

установами (дцаrri пiдприсмсr,ва), закJIа/(ами tlсlзi,ги, llelIl ptiNltt зайнятсlс,гi,
мiсцевими органами виI<оFIавчоТ влади та органами пtiсttсl]()гtl сilNl()l]рrlдyваIлI-Iя,

державними i громадськими оргаIIiзаtliяtми, iнtшttь,tи заilt,t,ерссоваFIими
органами щодо впровадження iittlоваr{iйгtих пi/tходirз .цо з:l(ilлсltегtllrI cLlc,l,ett,Itl()i,o

комплексного, орiснтованого на практиI{у осtзi,гньогсl lIpol1ecy, lз сис,гсмi
професiйноi (професiйно-технiчrrоi) освiти.

2.2. Rдосконалення органiзацiТ виробничого навчаннrl з.,lобt,вti.Iitз осlзiт,и з

МетоЮ освоенIIя ними iнформацiЙно-техtлолсlгi.tгtих iIIttoBaiцir.:i. пllограмlIого
забезпечення тощо.

2.3. Органiзацiя та проведення курсовоТ пiдгоr,овt<и (переrti/Iгсl,говttlr) сrrухачiв
та пiдвищення квалiфiкацii працiвникiв в галузi, а TLllio)I{ сl,ажуваLIrtя
педагогiчних працiвгtикiв закладiв професiйrrоТ (просРссiйно-,гсхrri,rrrоТ) ocBiтpt.

2.4, Органiзацiя та проведення семirIарiв-прак,Iиl(умiв, rtolt(lepcrttliй, ксlгtкурсiв
фаховоТ майстергIостi, засiдання методичIIих секrtiй IIо itlJi]ttcItIIIo ,t,a

вiдпрацюi]анню новi,гнiх iнсРормаiliйно-комl-t'lотерних ,t,extiсl;tilt,iй. набу,l-гяl
yMiHb i навичок роботи з t-toBiTHiM irrформацiйним забезпе.леItI-IrI\,1 ,l,оIц().

2.5. l1роведеIIня консультацiй, семiгrарiв з практичноТ гti.цl-о,гоt]кLi гtраttiвнигtiв
пiдприсмств, установ, органiзацiй, закла7цiв за просРесiяп,rr.r: а;lплirriс,гратор,
секретар керiвника (оргаr-riзацiТ, пiдприсмства, уста}tови), агеtt,г з оргаrтiзаriiТ
туризму (спорiдrленими з ними) щодо овоltодiгtгtяI l,tовi,гllirчrи irrс}lсlрпrаlliйгtими
програми, технiками) технологiяпци.

2.6. СтворенIIя цiлiсrrоi системи t-toBiTHix методик гlрос|lесiйIIоt,о IIiIвчаlння на
octloBi вивчення, апробацiТ кращого досвiду т,а йоt,о BIIpol].uli{cllгIrI в iнtпих
закJIадах освiти i установах.

2.7. lнформатизацiя i комп'Iо,l,еризаIliя проtlесу llpocPecitillol,tl lt[ll]llilIlIlrI.

JJI. q)уII Kllii lta вчальIIо-п ра K,I,II LI Ilo го lцеII,I,рy

З.1. Сприяння пiдвищеннtо якостi професiйгtоТ пiдr,с)тоl]ltи с:,,l\,хitчitз заIIJIаду
освiти, перепiдготовка tтезайнятого населеннrI, lliдtзиttlсltttя rtва"lriфiкаrlii,
стажуtsання працiвникiв пiдприемств iз виItорисl,ання]\l irr(iорп,rацiйirо-

.технологiчних iнновацiй.

З.2. ОРГаНiЗацiя сТаЖУвання та пiдвитltенгrя квалi(liкаltii майс,грirз tзttlэобtlи.ttlго
навчання, викладачiв професiйно-теореl,ичноТ пiдго,гоtзки зatt:tii.tliB ocBil,rt FIa

базi НПL{.

З.3. ФормуваI{ня пропозицiй шдодо вдосконаJIеннrI робочrrх IIаl]чаJIьFtих проI,рам
iз предметiв професiйно-теоретичноТ пiдго,говки i виробllLltIоI,() IIi,lBr{alt1,1rl,



СПРЯМОВаНИХ }Ia ВиВчеFIЦЯ Та оI]олодiннrI з/lобуваLIами Ocl]i,1,11 11OI]i,I,IIi1\,Iи

техпологiями.

3.4. НадаНня тренiнгових, маркетингових, iнформацiйнtлх, виробl t l.t.lих посJIуг з
MeToIo вирiшення поточних i програмних завдаI{I). Illo c.1.orl,1.1) llcpcjl заi{JIадом
освi,ги.

З.5. IlадаI{I{rI закладам свiти консульl,ативноТ, irrcPopMirrtiйrror' ,l,it lIoccpellittltlbKoT
ДОПОМОГИ З ПИТань ВИкорИстаннЯ iHHorзartiЙHo-I(o\1iI'}o,гcplll..lx ,l ехгtсl:ttlt,iЙ
пiдприсмствами, установами, органiзацiяrми.

З,6. Надання практичноТ та мет,одичгtоi доIIо]\{оги заII{JIа,]1.1i\{ rrpo(iecir.rrroT
(професiйно-т,ехнiчноi) освiти з пи,гаItь BIlpoBaUlrtieHijrI ), ocrзi,r,rriii llpoIlec
HoBiTHix педагогiчних технологiй.

З.7. Розроблення навчаJIъно-методичного, iтrфорплаliiйrлоl,о супроводу,
СПРЯМОВаFIоГо на пiдвищення якостi про(lесiЙгrоТ пiдlготtlвки, а саме:
пiдручниt<iв, навчальних посiбникiв, плетодиtлних реко]\,{еllдаr_riil, псilагогi.ttlих
програмних засобiв, дидактичцих матерiалiв тоlцо,

З.8, Органiзаr{iя та проведенIIя семiнарiв-гIраItтикумitз, Kclttc]lepettt{iй, зirсiдаIIь
методичних сеrtцiй та iнпlих захо2liв з питаllь BIIpol]aJlilieIlllrI гtсltзi.гtliх
iнформацiйно-комп'tотергtих технологiй у процес пiлгtlтсlвI<и рtlбi,r,rIич}4х KaitpiB
у закладах гrрофесiйrrоТ (професiйно-технiчшоТ) освir,и.

IV. Управлiltllll дiяльlliс,t,Iо IIавчаJIьItо-прrtl(т,llчItоI,о llelI,I,p),

а.1. ItepiBHиtlTBo НПЦ здiйснюс диреIrтор |{ерrrtавного rrроt}lес,iйrtо-r,ехгti.tгtсlго
НаВЧаЛЬНОГО ЗаКЛаДУ <Мiх<регiоrlальниЙ цеI-Iтр IoBeлilэtttlL,o N4I]сlтеL(,гI]а

м. Itиева>.

4.2, РiЧНi плани та звiти про дiяльнiсть I-IГIЦ узагальнIоiотьсrI /{crlapтaMel{ToM
освiти i науки виконавчого оргаrlу КиiвськоТ MicbKoT ра;lи (I(i,li'Bcl,rtoT мiсьr<оТ
ДеРЖаВнОТ аДмir+iстрацiI), Навчально-методичI.iиN4 кабiне,t,опr lrросРесiйгrо-
технiчноТ освiти у м, Itисвi.

V. Itадрове забезпечеIIIlя дiяlльtlостi llaB.laлt'IItl-1IpilK,l,IitllI()I () ltelll,py

5.1. Itерiвrrик {ержавного професiйгIо-тсхrtiчноI,о IIat]t{i1-1I1,1i()1,o зак.]lаl]1у
<N,{iя<регiональний центр lовелiрного мистеI{1,I]а N,I. Киt:tза> ,lil,гвер.rl}t(ус

СТРУКТУРУ i штатrrиЙ розпис I IПЩ за paxyl{oK ttош,гiв спецiа;tьlIоl,() (lott,ll1,.

5.2. ГIри ЗаТI]ердженнi штатного розпису Kepycтbcrl Iitl,al,tltlNl1.1 tlol]N{tt,l,tll]aN{и,
СХеМаМИ ПосаДових окладiв та умовами оплати працi littitлоt,itlIIих категорiЙ

, працiвникiв вiдповiдних галузей економiки.

5.3. f,o РОботи В НПЦ можуть залучатисrI rtt,гатнi tlрацiвtrиttи ,Г{ерхtавноl,о
професiЙно-технiчного навчального закладу <N4iжрегiоttrшьtIltй цеII,гр
tовелiрного мистецтва м. Itисва>.



5.4. На працiвникiв НПL{ IIоширIоIотьсrI yci r-rpaBa "t,a обоIз'rlзкtl lrраltitзникiв
Щержавного професiйrtо-техrriчного I]авчаJIьного зzlкJIаllу <<N4 i;Kpel-iclt tа.llьгtt.tй

центр ювелiрного мистецтва м. Кисва>.

VI. ЗабезпечеII ня дiял bHocTi rra в.tал ьII о- п ра lс"t,tl II II () г() lIеII,грy

6,1. Забезпечення дiялыtостi IlllЦ здiйснtост,ься f{срiкlttзttиr.t rlрофесiйlrо-
техlti'lним нaвLI?JIIlним закJIа/lоN4 <N4iжрег,iональний LleII,t,il ttltзе.ltiргtсlго
мистецтва м. Кисва)) в межах коrштiв, видiлеi,Iих IIа йlогсl ,l{ilt;tbttic,гL.;_r l,aI(o)Ii за
yLIacTIo пiдприемств, якi с соцiальними партLlерilми заI(jlili1\ rrpo(leciйllloI
(професiйно-технiчноi) освiти, I]a засадах, визtIаLIеLIих lloI,()l]ol]il\,ll.i пliitt tlиr,tи
пiдгrрисмствами ,га закладом освir,и, та irtших i l}KepeJl (lirrarrcvBllt{IIrI, FIе

заборонеFIих законодавством.

Застуrtt-tик директора

з IIавчально-виробничоi роботи ()леltа N4AJIEIJI{O


