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Загальні положення щодо реалізації ДСПТО
Державний стандарт професійно-технічної освіти для підготовки
(підвищення кваліфікації) робітників з професії «Кравець» 2-3, 4, 5, 6
розрядів розроблено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 16 листопада 2011р.№ 1238 «Про утворення міжвідомчої робочої групи
з питань розроблення та впровадження державних стандартів професійнотехнічної освіти», статті 32 Закону України «Про професійно-технічну
освіту» та є обов‟язковим для виконання всіма професійно-технічними
навчальними закладами, підприємствами, установами та організаціями, що
здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення кваліфікації)
кваліфікованих робітників, незалежно від їх підпорядкування та форми
власності.
У ПТНЗ першого атестаційного рівня тривалість професійного
навчання на Базовий блок складає 216 годин, на 2-3 розряд –1058 годин, на
4 розряд – 821годин, на 5 розряд –634 години, на 6 розряд – 602 годин.
У ПТНЗ другого та третього атестаційних рівнів тривалість
первинної професійної підготовки встановлюється відповідно до рівня
кваліфікації, якої набуває учень, що визначається робочим навчальним
планом.
При організації перепідготовки за робітничими професіями
термін професійного навчання встановлюється на основі термінів,
передбачених для первинної професійної підготовки робітників з
відповідної професії, при цьому навчальна програма перепідготовки може
бути скорочена до 50% за рахунок виключення раніше вивченого матеріалу
за наявності у слухача документа про присвоєння робітничої професії.
У разі необхідності зазначені терміни навчання можуть бути
подовжені за рахунок включення додаткового навчального матеріалу
відповідно до вимог сучасного виробництва, конкретного робочого місця,
замовників робітничих кадрів тощо.
Типовим навчальним планом передбачено резерв часу для
вивчення предметів за потребою ринку праці ( «Техніка пошуку роботи»,
«Ділова етика і культура спілкування» та ін.).
Освітньо-кваліфікаційна характеристики випускника складена на
основі кваліфікаційної характеристики професії «кравець» (Випуск №13
„Виробництво готового одягу та хутра”, Розділ «Виробництво готового
одягу» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників,
затвердженого наказом Міністерства промислової політики України від 13
липня 2005 року №245), досягнень науки і техніки, впровадження сучасних
технологічних процесів, передових методів праці, врахування
особливостей галузі, потреб роботодавців і містять вимоги до рівня знань,
умінь та навичок. Крім основних вимог до рівня знань, умінь та навичок до
кваліфікаційних характеристик включено вимоги, передбачені пунктом 7
«Загальних положень» (Випуск 1 «Професій працівників, що є загальними
для всіх видів економічної діяльності») Довідника кваліфікаційних

характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 29.12.2004р. №336.
Професійно-практична підготовка здійснюється у навчальних
майстернях,
лабораторіях,
навчально-виробничих
дільницях
та
безпосередньо на робочих місцях підприємств.
Обсяг навчального часу на обов'язкову компоненту змісту
професійно-технічної освіти не може перевищувати 80 % загального фонду
навчального часу, відповідно варіативний компонент – до 20 %.
Навчальний час учня, слухача визначається обліковими одиницями
часу, передбаченого для виконання навчальних програм професійнотехнічної освіти.
Обліковими одиницями навчального часу є:
 академічна година тривалістю 45 хвилин;
 урок виробничого навчання, тривалість якого не перевищує 6
академічних годин;
 навчальний день, тривалість якого не перевищує 8 академічних
годин;
 навчальний тиждень, тривалість якого не перевищує 36 академічних
годин;
 навчальний рік, тривалість якого не перевищує 40 навчальних
тижнів.
Навчальний (робочий) час учня, слухача в період проходження
виробничої та передвипускної (переддипломної) практики встановлюється
залежно від режиму роботи підприємства, установи, організації згідно з
законодавством
Професійно-технічні навчальні заклади, органи управління освітою,
засновники організують та здійснюють поточний, тематичний, проміжний
і вихідний контроль знань, умінь та навичок учнів (слухачів), їх
кваліфікаційну атестацію. Представники роботодавців, їх організацій та
об'єднань долучаються до тематичного, вихідного контролю знань, умінь
та навичок учнів (слухачів), їх кваліфікаційної атестації.
Під час прийому на перепідготовку або підвищення кваліфікації
робітників професійно-технічним навчальним закладом здійснюється
вхідний контроль знань, умінь та навичок у порядку, визначеному
центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування
державної політики у сфері освіти, за погодженням із заінтересованими
центральними органами виконавчої влади.
Після завершення навчання кожен учень, слухач повинен уміти
самостійно виконувати всі роботи, передбачені освітньо-кваліфікаційною
характеристикою, технологічними умовами і нормами, встановленими у
відповідній галузі.
До самостійного виконання робіт учні, слухачі допускаються лише
після навчання і перевірки знань з охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу,
відведеного на виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних

робіт розробляється професійно-технічними навчальними закладами,
підприємствами, установами та організаціями відповідно до вимог
освітньо-кваліфікаційних характеристик, критеріїв оцінювання.
Випускнику професійно-технічного навчального закладу другого та
третього атестаційних рівнів, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний
рівень «кваліфікований робітник», видається диплом.
Особі, яка опанувала базовий блок та програму одного із
навчальних модулів(далі Н.М.), і успішно пройшла кваліфікаційну
атестацію, видається сертифікат який засвідчує певний рівень кваліфікації
виготовлення відповідного асортименту одягу. Отримання відповідних
сертифікатів дає можливість робітнику продовжити процес професійного
навчання та здобути право на одержання відповідного документа про
більш високий рівень(свідоцтво, диплом).
Сертифікат часткової кваліфікації розробляється навчальним
закладом.
За потреби час на проведення кваліфікаційної атестації за
навчальним модулем встановлюється навчальним закладом за рахунок
годин резерву часу.
Критерії кваліфікаційної атестації за навчальним модулем
визначаються навчальним закладом, підприємствами, установами та
організаціями згідно критеріїв кваліфікаційної атестації випускників
відповідної кваліфікації.
Форми і методи визначення рівня знань, умінь, навичок відповідно
до критеріїв кваліфікаційної атестації …….
Особі, яка опанувала базовий блок та курс професійно-технічного
навчання й успішно пройшла кваліфікаційну атестацію, присвоюється
освітньо-кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої
професії відповідного розряду та видається свідоцтво про присвоєння
(підвищення) робітничої кваліфікації.
Реалізація стандарту передбачає траєкторію професійного навчання
за вибором навчального закладу відповідно до потреб замовників кадрів
Зразки диплома кваліфікованого робітника та свідоцтва про
присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації затверджені постановою
Кабінету Міністрів України від 09 серпня 2001 року № 979 «Про
затвердження зразків документів про професійно-технічну освіту».
Особам, які достроково випускаються з професійно-технічного
навчального закладу та за результатами проміжної кваліфікаційної
атестації їм присвоєна відповідна робітнича кваліфікація, видається
свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації
державного зразка.
Примітка. Упорядкування професійних блоків Стандарту за
кваліфікаційними рівнями та отримання документів про підтвердження
володіння відповідним рівнем показано в таблиці №1.

№ з/п

Навчальні модулі

Н.М. 1. Виготовлення
столової, постільної білизн

1

Н.М. 2 Виготовлення
поясних виробів
Н.М. 3. Виготовлення
виробів платтяно –
блузочного асортименту
ПА

3

Базовий блок

2

Таблиця №1
Кваліфік Видача
аційний документа
рівень
кваліфікован
ого робітника
сертифікат
сертифікат
сертифікат

2-3
розряд

свідоцтво

Н.М. 4. Виготовлення
чоловічих брюк,
напівкомбінезонів
Н.М.5. Виготовлення
верхніх сорочок

сертифікат

Н.М. 6.
Виготовлення жакету,
жилету

сертифікат

ДКА
Н.М. 7. Виготовлення
виробів платтяного
асортименту складної
технологічної обробки
Н.М. 8. Виготовлення
жіночого одягу костюмно –
пальтового асортименту

сертифікат

4 розряд

сертифікат

Н.М. 9. Виготовлення
чоловічого одягу
ДКА

диплом
сертифікат

сертифікат
5 розряд

Свідоцтво
при умові
підвищення
кваліфікації;
Диплом при
продовженні

4

Н.М. 10. Виготовлення
моделей підвищеної
складності
Н.М. 11. Виконання
складного ремонту одягу
ДКА

професійного
навчання
сертифікат
сертифікат
6 розряд

свідоцтво
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Типовий навчальний план
Професія - 7433 Кравець
Кваліфікація: Базовий блок
Загальний фонд навчального часу 216 годин
№
з/п
1
1.1
1.2
2
2. 1
2. 2
2. 3
2.4
2.5
3
3. 1
4

Навчальні предмети

Кількість годин
Усього
З них на
годин
лабораторнопрактичні роботи

Загальнопрофесійна підготовка
Інформаційні технології
Правила дорожнього руху
Професійно – теоретична підготовка
Технологія виготовлення одягу
Матеріалознавство
Обладнання швейного виробництва
Основи конструювання одягу
Охорона праці
Професійно – практична підготовка

16
8
8
128
24
36
44
14
10

Виробниче навчання
Загальний обсяг робочого часу

72
72
216

4
2
20
4
6
8
2

24

* Навчальні предмети «Основи галузевої економіки» , «Основи трудового
законодавства» вивчаються за потребою роботодавців.

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією «кравець»
1.
-

Кабінети:
технології виготовлення одягу,
обладнання,
матеріалознавства,
охорони праці.

2. Лабораторії:
- матеріалознавства,
- обладнання.
3. Майстерні:
- швейна.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
№
з/п

Теми

1.

Інформація та інформаційні технології

2.

Програмні засоби ПК. Комп'ютерні
технології
Усього годин

Кількість годин
Усього
З них на
лабораторно
– практичні
роботи
2
6

2

8

2

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Поняття про інформацію та інформаційні технології.
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп'ютерні технології
Програми створення текстових і графічних документів. Стилі
оформлення та подання інформації.
Розробка фірмового стилю.
Мультимедійні технології.
Види і типи презентацій. Загальні відомості про засоби створення
презентацій.
POWERPOINT.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Створення презентацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».
2. Створення презентацій. Тема: «Моя майбутня професія».

Типова навчальна програма з предмета
«Правила дорожнього руху»

№
з/п
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Теми

Закон України «Про дорожній рух».
Загальні положення, визначення
Обов‟язки та права пасажирів і
пішоходів
Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів,
осіб, які керують гужовим транспортом і
погоничів тварин
Регулювання дорожнього руху
Рух транспорту та безпека пішоходів і
пасажирів
Особливі умови руху
Надання першої медичної допомоги під
час дорожньо-транспортних випадків
Відповідальність за порушення правил
дорожнього руху
Усього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторно
Усього
-практичні
роботи
1
1
1
1
1
1
1
1
8

Тема 1. Закон України «Про дорожній рух». Загальні положення,
визначення
Правила дорожнього руху. Загальні положення. Терміни та
визначення Закону України «Про дорожній рух». Правила дорожнього
руху як правова основа дорожнього руху, що має створити безпечні умови
для всіх його учасників.
Закон України «Про дорожній рух». Порядок навчання різних груп
населення Правилам дорожнього руху.
Аналіз дорожньо-транспортних пригод у населеному пункті, області
та причини їх виникнення.
Загальна структура і основні вимоги Правил дорожнього руху.
Порядок введення обмежень у дорожньому русі, відповідність
обмежень, інструкцій та інших нормативних актів вимогам Правил
дорожнього руху.
Терміни: пішохід, механічний транспортний засіб, мотоцикл,
велосипед, причеп, напівпричеп, дорога, дозволена максимальна вага,
прорізна частина, смуга руху, перехрестя, залізничний перехід, населений
пункт, зупинка, стоянка, обгін, поступити дорогу, переважне право.
Визначення цих термінів.

Тема 2. Обов’язки та права пасажирів і пішоходів
Порядок руху пішоходів у населених пунктах.
Особливості руху пішоходів, які переносять громіздкі предмети, осіб,
які пересуваються в інвалідних колясках без двигуна, керують
велосипедом, мопедом та мотоциклом, тягнуть санки, візок тощо
Порядок руху пішоходів за межами населених пунктів. Рух
пішоходів у темну пору доби та в умовах недостатньої видимості.
Груповий рух людей дорогою.
Розподіл транспортних і пішохідних потоків. Тротуар. Пішохідна
доріжка. Організована колона. «Знак»: «Пішохідний перехід». Груповий
рух людей дорогою. Порядок переходу проїжджої частини дороги. Дії
пішоходів при наближенні транспортного засобу з увімкненим
проблисковим маячком і спеціальним звуковим сигналом.
Дії пішоходів, які причетні до дорожньо-транспортної пригоди.
Поведінка пасажирів на зупинках маршрутного транспорту
Значення світлофорів і жестів регулювальника. Як очікувати автобус,
тролейбус, трамвай, автомобіль-таксі. Посадка та висадка пасажирів під
час зупинки транспорту.
Тема 3. Вимоги до водіїв мопедів, велосипедів, осіб, які керують
гужовим транспортом і погоничів тварин
Віковий ценз і вимоги до велосипедистів і водіїв мопедів, гужового
транспорту і погоничів тварин. Технологічний стан і обладнання
транспортних засобів. Документи водія. Обов‟язки водія.
Розміщення транспортних засобів на проїжджій частині дороги.
Правила користування велосипедною доріжкою. Випадки, коли рух
зазначених транспортних засобів і прогін тварин забороняється. Заборони
водію. Вимоги до водія велосипеда, гужового транспорту, погоничів
тварин. Заборони водію велосипеда. Заборони водію гужового транспорту.
Заборони погоничам тварин.
Небезпечні наслідки порушення вимог руху керуючими
велосипедами, мопедами, гужовим транспортом і прогоном тварин.
Тема 4. Регулювання дорожнього руху
Дорожні знаки та їх значення в загальній системі організації
дорожнього руху, їх класифікація.
Дорожня розмітка та її значення в загальній системі організації
дорожнього руху, класифікація розмітки .
Дорожнє обладнання як допоміжний засіб забезпечення регулювання
дорожнього руху на небезпечних ділянках трас.
Типи світлофорів. Сигнали світлофора. Сигнали, що регулюють рух
світлофорів. Вертикальні світлофори. Значення світлофорів.
Сигнали регулювальника (особи, уповноважені регулювати дорожній
рух): руки, що витягнуті в сторони, опущені; права рука зігнута перед
грудьми; права рука витягнута вперед; рука, піднята вгору; інші сигнали
регулювальника.

Перевага сигналів регулювальника над сигналами світлофора,
дорожніми знаками і розміткою.
Тема 5. Рух транспорту та безпека пішоходів і пасажирів
Правосторонній рух транспорту і безпека пішоходів. Рух у декілька
рядів.
Взаємна увага – умова безпеки руху.
Види і призначення попереджувальних сигналів. Правила подання
світлових сигналів або рукою. Небезпечні наслідки порушення правил
подавання попереджувальних сигналів.
Попереджувальні сигнали. Швидкість руху. Дистанція. Обгін.
Безпека пішоходів і пасажирів.
Поняття про шлях гальмування. Фактори, що впливають на величину
шляху гальмування.
Види перехресть. Порядок руху на перехрестях. Зупинка і стоянка.
Тема 6. Особливі умови руху
Перевезення пасажирів при буксируванні транспортних засобів.
Навчальна їзда. Умови, за яких дозволяється навчальна їзда на
дорогах.
Рух у житловій зоні. Переваги пішоходів під час руху в житловій
зоні.
Автомагістралі і автобани, їх основні ознаки.
Рух по автомагістралях і автобанах.
Основні ознаки гірських доріг і крутих спусків. Вимоги правил руху
на гірських дорогах і крутих спусках.
Початок руху, маневрування. Обгін. Зупинка та стоянка. Рух по
швидкісних дорогах. Рух по гірських дорогах. Рух і стоянка в темний час
доби. Буксирування.
Тема 7. Надання першої медичної допомоги під час дорожньотранспортних випадків
Визначення і термінове призначення дії фактора травмування,
звільнення потерпілого із пошкодженого транспортного засобу.
Основні правила першої долікарської допомоги потерпілим. Надання
першої допомоги при різних видах травм. Транспортування потерпілих при
ДТП.
Тема 8. Відповідальність за порушення правил дорожнього руху
Соціально-економічні і правові наслідки ДТП і порушення ПДР.
Поняття
і
види
адміністративних
порушень.
Кримінальна
відповідальність. Відповідальність за нанесення матеріальної та природоекологічної шкоди.
Засоби
адміністративного
покарання.
Дисциплінарна
відповідальність. Суспільний вплив. Громадянська відповідальність.

Типова навчальна програма з предмета
« Технологія виготовлення одягу»
№
з/п

Теми

Кількість годин
Усього З них на
лабораторно –
практичні
роботи
2
8
2

1.
2.

Вступ. Асортимент швейних виробів
Ручні роботи

3
4

Машинні роботи
Волого – теплова обробка виробів

10
2

5

Клейові з‟єднання

2
Усього годин

24

2

4

Тема 1. Вступ. Асортимент швейних виробів.
Значення швейної промисловості в народному господарстві України.
Завдання швейної промисловості. Направлення розвитку техніки і
технології в швейному виробництві. Індивідуальне і масове виробництво
одягу. Роль професійно-технічної освіти в підготовці кваліфікованих
робітників для швейної галузі. Знайомство з кваліфікаційною
характеристикою і програмою предмету. Характеристика асортименту
швейних виробів. Вимоги до одягу.
Тема2. Ручні роботи.
Робоче місце для виконання ручних робіт і охорона праці при їх
виконанні. Інструменти і пристрої для виконання ручних робіт (ножиці,
голки, наперстки, сантиметрова стрічка, лінійки, кілочок, крейда, мило,
манекен тощо). Значення правильної організації та чистоти робочого місця
для підвищення продуктивності праці та якості продукції, яка
випускається. Правила користування обладнанням та інструментами.
Використання їх при обробці деталей. Підбір голок і ниток відповідно
матеріалу, який обробляється. Поняття про стібок, строчку та шов. Види
ручних стібків, їх класифікація.
Строчки прямого стібка (змету вальна, наметувальна, заметувальна,
примету вальна, вимету вальна, копіювальна, строчка для утворення
зборок, прокладна, підшивна, потайна). Правила виконання і розміри.
Призначення строчок прямих стібків, приклади робіт.

Строчки косого стібка (наметувальна, вимету вальна, стьобальна,
обметувальна, підшивна), правила виконання і розміри. Призначення
строчок косих стібків, приклади робіт.
Петлеподібні стібки утворюють строчки спушні і розметувальні,
зшивні, підшивні, для закріплення стібка (виведення нитки), правила
виконання і розміри. Призначення строчок петле подібних стібків,
приклади робіт.
Хрестоподібні стібки та їх строчки. Правила виконання і розміри,
призначення строчок хрестоподібних стібків. Приклади робіт.
Спеціальні стібки. Обметування зрізів. Виготовлення прорізної петлі,
нитяної петлі, прямої та фігурної закріпок.
Термінологія ручних робіт. Вимоги до виконання ручних робіт.
Лабораторно – практичні роботи:
1. Виконання операцій спеціальними стібками на зразках.
2. Пришивання фурнітури та виконання закріпок.
Тема 3. Машинні роботи.
Організація робочого місця для виконання машинних робіт. Охорона
праці при виконанні машинних робіт. Машинні стібки та строчки.
Класифікація машинних ниткових швів.
З’єднувальні шви
Зшивні (на ребро, з роз прасуванням, з запрасуванням, з
обметуванням зрізів). Їх призначення, технічні умови на виконання.
Розстрочні. Їх призначення, технічні умови на виконання.
Настрочні (з відкритими зрізами, з одним закритим зрізом).Їх
призначення, технічні умови на виконання.
Накладні (з відкритими зрізами, з двома закритими зрізами, з одним
закритим зрізом). Їх призначення, технічні умови на виконання.
Білизняні (за пошивний, у замок, подвійний). Їх призначення,
технічні умови на виконання.
Крайові шви
Обкантувальні (з відкритим зрізом, з закритим зрізом, запрасованою
бейкою, спеціальною тасьмою). Їх призначення, технічні умови на
виконання.
Обшивні (у кант, в розкол, у складну рамку, просту рамку). Їх
призначення, технічні умови на виконання.
У підгин (з відкритим обметаним зрізом, з закритим зрізом, з
обкантованим зрізом, з пришитою підкладкою). Їх призначення, технічні
умови на виконання.
Оздоблювальні шви
Оздоблювальні та з‟єднувальні складки (однобічні, зустрічні,
бантові). Їх призначення, технічні умови на виконання.
Рельєфний шов зі шнуром. Їх призначення, технічні умови на
виконання.
Виточний шов. Їх призначення, технічні умови на виконання.

Застрочені дрібні складки(защіпи). Їх призначення, технічні умови на
виконання.
Шви з кантом.Їх призначення, технічні умови на виконання.
Призначення, будова і технічні умови на виконання машинних швів.
Їх призначення, технічні умови на виконання.
Засоби малої механізації, які використовуються при виконанні
різноманітних швів. Термінологія машинних робіт. Вимоги до виконання
машинних робіт.
Лабораторно – практична робота
1.Графічне зображення машинних швів: з‟єднувальних, крайових,
оздоблювальних.
Тема 4. Волого – теплова обробка виробів.
Організація робочого місця для виконання прасувальних робіт.
Призначення волого – теплової обробки та її сутність. Обладнання та
пристрої для прасувальних робіт. Стислі відомості про праски, преси,
відпарювачі і пароповітряні манекени. Режими і параметри ВТО.
Термінологія волого – теплових робіт. Технічні умови на виконання волого
– теплових робіт.
Тема 5. Клейове з’єднання.
Сутність клейового методу з‟єднання деталей верху одягу. Види
клейових з‟єднань в сучасній технології виготовлення одягу. Клейові
матеріали.

Типова навчальна програма з предмета
« Матеріалознавство»
№
з/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Теми

Вступ
Відомості про текстильні волокна
Загальні відомості про матеріали для
виготовлення постільної, столової
білизни та легкого одягу.
Відомості про технологію
виготовлення тканини.
Поняття про будову та структуру
тканини.
Прикладні та з‟єднувальні матеріали.
Одягова фурнітура .
Чищення та зберігання швейних
виробів.
Усього годин

Кількість годин
Усього З них на
лабораторно
– практичні
роботи
2
10
2
2

6

2

6

2

6
2
2
36

6

Тема 1. Вступ.
Класифікація швейних матеріалів. Вимоги до одягу і матеріалів,
що використовуються для виготовлення швейних виробів.
Тема 2.Відомості про текстильні волокна.
Поняття про текстильні волокна .Види волокон .Класифікація
волокон. Сировина, способи одержання, властивості, основні ознаки.
Натуральні
волокна рослинного, тваринного
та
мінерального
походження . Хімічні волокна : штучні та синтетичні. Переваги та
недоліки.
Лабораторно- практична
робота: Ознайомлення
з видами
текстильних волокон.
Тема 3.Загальні відомості про матеріали для виготовлення
постільної, столової білизни та легкого одягу.
Види матеріалів, волокнистий вміст, властивості.
Тема 4. Відомості про технологію виготовлення тканини.
Загальні відомості про процес прядіння .Класифікація пряжі за
основними ознаками. Дефекти пряжі. Їх вплив на зовнішній вигляд та
технологічні властивості тканини. Ткацьке виробництво: процес
утворення тканини на ткацькому верстаті, ткацькі дефекти, їх вплив на
якість тканини та одягу.

Оздоблення
тканини. Характеристика
основних
операцій
оздоблення тканини. Види малюнків на тканині та їх різновиди.
Заключне оздоблення тканини. Спеціальні обробки. Дефекти процесу і
їх вплив на якість тканини.
Лабораторно- практична робота:
Визначення виду оздоблення тканини.
Тема 5. Поняття про будову та структуру тканини.
Основні
показники
структури
тканини.
Ткацькі
переплетенння.Види переплетень, ознаки , їх вплив на структуру
тканини.
Лабораторно- практична робота:
Визначення виду ткацького переплетення та структури тканини.
Тема 6. Прикладні та з*єднувальні матеріали.
Класифікація
прикладних
та
з*єднувальних
матеріалів.
Властивості. Функції. Призначення .Особливості застосування в процесі
виготовлення легкого одягу.
Лабораторно – практична робоа:
Підбір прикладних та з*єднувальних матеріалів.
Тема 7. Одягова фурнітура.
Асортимент. Класифікація. Властивості. Вимоги до якості .Відповідність
фурнітури основним матеріалам.
Тема 8.Чищення та зберігання швейних виробів.
Вимоги до якості швейних матеріалів.Умови зберігання швейних
матеріалів на швейних підприємствах. Способи чищення.

Типова навчальна програма з предмета
« Обладнання швейного виробництва»
№
з/п

1.
2.
3.

4.
5.
6.

Теми

Вступ
Загальна характеристика машин
човникового стібка
Конструктивні особливості машин
човникового стібка.
Обладнання для волого –теплової
обробки швейних виробів.
Краєобметувальні машини.
Догляд за швейною машиною.
Усього годин

Кількість годин
Усього З них на
лабораторно
– практичні
роботи
3
19
4
10

2

2
8
2
44

2
8

Тема1. Вступ.
Загальні відомості про швейне обладнання. Класифікація швейних
машин.
Ознаки класифікації швейного обладнання. Поняття про клас
машини.
Технологічна класифікація швейних машин.
Тема 2. Загальна характеристика машин човникового стібка.
Технічна характеристика машин човникового стібка різних класів.
Тема 2.1. Загальна будова швейної машини.
Основні частини швейної машини Привід машини . Головний вал.
Конструктивна схема швейної машини.
Тема 2.2. .Робочі органи швейної машини та їх функції.
Поняття про ОРО швейної машини. Розташування. Робоча зона
швейної машини. Функції ОРО в процесі утворення човникового стібка.
Тема 2.3.. Машинна голка.
Будова машинної голки .Поняття про номер голки. Підбір
машинних голок.
Тема 2.4..Запрвка ниток в машинах човникового стібка.
Послідовність заправки верхньої нитки в машинах різних класів.
Будова човникового комплекту. Заправка нижньої нитки.
Лабораторно - практична робота
1.Заправлення ниток в машинах човникового стібка.

Тема 2.5.Регулювання натягу ниток.
Будова регуляторів натягу верхньої та нижньої ниток .Методи
регулювання натягу ниток. Дефекти строчки при неправильному натягу
ниток, способи їх виявлення та усунення.
Тема 2.6. Процес утворення човникового стібка.
Будова та властивості човникового стібка .Характеристика
процесу утворення човникового стібка.
Лабораторно - практична робота
1.Вивчення процесу утворення човникового стібка.
Тема 3. Конструктивні особливості машин човникового стібка.
Механізми машини човникового стібка , призначення та
взаємодія.
Будова механізмів, принцип роботи , основні регулювання.
Лабораторно - практична робота
1. Регулювання механізмів машини човникового стібка.
Тема 4. Обладнання для волого –теплової обробки швейних виробів.
Загальна характеристика обладнання для ВТО.
Праски: призначення, будова, правила техніки безпеки при роботі
з прасками.
Преси :класифікація, будова, принцип роботи ,правила безпеки
праці при роботі з пресами.
Організація робочого місця для проведення волого- теплових
робіт.
Тема 5. Краєобметувльні машини.
Загальна характеристика краєобмтувальних машин. Робочі органи
к4раєобметувальних машин Призначення та взаємодія основних
механізмів .Заправка ниток в крає обметувальних машинах. Процес
утворення крає обметувального стібка .Основні регулювання.
Лабораторно - практична робота
1.Вивчення процесу утворення краєобметувльного стібка.
Тема 6. Догляд за швейною машиною.
Правила технічної експлуатації швейних машин. Обов‟язки
швачки по догляду за швейною машиною. Чищення та змащування
швейної машини. Дефекти строчки при неякісному догляді за
швейною машиною, способи їх виявлення та методи усунення.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи конструювання одягу»
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.

Теми

Вступ. Відомості про конструювання
швейних виробів. Класифікація одягу.
Відомості про анатомію та морфологію
людини.
Характеристика тіла людини.
Розмірні ознаки для побудови креслення
виробів.
Прибавки при конструюванні одягу.
Усього годин

Кількість годин
Усього
З них на
лабораторно
– практичні
роботи
2
2

-

2
6

2

2
14

2

Тема 1. Вступ. Відомості про конструювання швейних виробів.
Класифікація одягу.
Загальні відомості про одяг. Асортимент та класифікація сучасного
одягу відповідно до призначення та асортименту матеріалів. Функції одягу.
Вимоги до одягу.
Конструювання швейних виробів. Роль конструювання в швейному
виробництві. Загальні відомості про системи та методи конструювання.
Види методів конструювання. Вибір методів конструювання.
Тема 2. Відомості про анатомію та морфологію людини.
Загальна анатомічна будова фігури людини. Скелет та основні
м‟язи людини. Основні морфологічні ознаки, що визначають зовнішню
форму тіла людини. Основні антропометричні точки та конструктивні
пояси.
Тема 3. Характеристика тіла людини
Пропорції фігури. Типи фігур. Види осанок. Поняття про типову
фігуру.
Тема 4. Розмірні ознаки для побудови креслення виробів
Розмірні ознаки тіла людини. Правила проведення обміру фігури.
Умовні позначення вимірів. Послідовність обміру фігури та запис
вимірювань. Баланс виробу.
Лабораторно-практична робота №1
Техніка виміру фігури та запис вимірювань.
Тема 5. Прибавки при конструюванні одягу
Форма виробу. Види прибавок. Вибір величини
прибавок в
залежності від виду одягу, товщини утеплюючих прокладок, форм покрою,
види тканини тощо. Умовне позначення прибавок. Способи побудови

горизонтального і вертикального розсікання торса на основі
антропометричних
вимірювань
фігур.
Розподіл
прибавок
по
конструктивним ділянкам. Декоративно-конструктивні припуски, їх
розрахунок.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»

№
з\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Теми

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи
основи
2

Правові та організаційні
охорони праці
Безпека в галузі
Основи пожежної безпеки
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої
санітарії.
Надання першої допомоги потерпілим
при нещасних випадках
Усього годин:

2
1
1
2
2
10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення
охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і
порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при
підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України,
Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України,
Закон України «Про загальнообов‟язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про
охорону здоров‟я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
Закон України «Про колективні договори і угоди».
Тема 2. Безпека в галузі
Загальні питання безпеки праці. Перелік робіт з підвищеною
небезпекою, для проведення яких потрібне спеціальне навчання і щорічна
перевірка знань з охорони праці.
Загальні відомості про потенціал небезпек. Основні небезпеки під час
проведення робіт за професією «Кравець».
Тема 3. Основи пожежної безпеки
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню і електричної енергії, використання
непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил

використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів,
відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні
властивості речовин.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
іонізуючі випромінювання тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на
організм людини. Дії вірусів, інфекцій, що передаються через кров,
біологічні рідини і спричиняють порушення нормальної життєдіяльності
людини, викликають гострі та хронічні захворювання.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо
інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях,
припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні
зв'язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія 7433 Кравець
Кваліфікація - Базовий рівень
№
з/п
1.
2.
3.
4.

Теми
І. Виробниче навчання
Вступне заняття. Охорона праці, пожежна безпека та
електробезпека в навчальних майстернях
Виконання ручних робіт
Виконання машинних строчок і швів
Виконання волого – теплових робіт
Усього годин

Кількість
годин
6
24
36
6
72

Тема 1. Вступне заняття
Історія професії. Відомості про навчальний заклад, його традиції.
Етапи професійного росту учнів при опануванні професією
„Кравець”.
Самореалізація фахівців даної професії на сучасному ринку праці.
Виробнича діяльність групи та училища, демонстрація кращих робіт
учнів. Трудова та технологічна дисципліна. Ознайомлення з навчальними
майстернями.
Робочі
місця
учнів.
Обладнання,
інструменти,
пристосування, які необхідні учням для роботи.
Правила та норми охорони праці в навчальних майстернях та на
робочих місцях. Охорона праці при виконанні ручних, машинних і
прасувальних робіт. Огородження небезпечних місць.
Вимоги до виробничого обладнання та його експлуатації. Заходи
попередження травматизму, причини його виникнення. Види травм.
Надання першої допомоги.
Причини виникнення пожеж в майстерні. Заходи попередження
пожежі. Правила поведінки учнів під час пожежі.
Основні правила електробезпеки в навчальних майстернях.
Дотримування охорони праці при виконанні прасувальних робіт. Правила
користування нагрівальними приборами, електродвигунами тощо.
Тема 2. Виконання ручних робіт
Інструктаж за змістом занять, підбір інструменту, матеріалу.
Організація робочого місця. Охорона праці. Освоєння навичок правильної
посадки учнів. Ознайомлення з інструментами і правилами користування
ними. Підбір номера голок, номера і довжини нитки для виконання стібків.
Заправка нитки в голку і зав‟язування вузла.
Вправи
Виконання строчок прямого стібка.
Виконання строчок косого стібка.
Виконання строчок петлехрестоподібного стібка.

Пришивання ґудзиків, крючків, петель, кнопок.
Тема 3. Виконання машинних строчок і швів
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Охорона
праці. Ознайомлення з улаштуванням швейної машини, її основними
механізмами, інструментами і пристосуваннями. Освоєння навичок
правильного положення корпуса, рук на машині і ніг на педалі під час
роботи на швейному обладнанні.
Вправи
Підбір голок і ниток, вставлення голки, підготовка швейної машини
до роботи, заправка швейної машини і регулювання натягу верхньої і
нижньої ниток.
Пуск і зупинка швейної машини, регулювання швидкості машини
натиском на педаль.
Заправка швейних машин.
Виконання паралельних, овальних та ламаних строчок, закріпок.
З‟єднування двох зрізів тканин різних за товщиною, косих зрізів з
прямими, із посадкою та без посадки однієї з тканин.
Виконання з'єднувальних швів (зшивний, настрочний, накладний,
білизняні). Прийоми волого – теплових робіт (припрасування,
розпрасування, запрасування).
Виконання крайових швів (обкантувальний, у підгин).
Прийоми робіт на спеціальних машинах (обметування зрізів).
Тема 4. Виконання волого – теплових робіт
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Охорона
праці.
Призначення волого-теплової обробки та її сутність. Обладнання та
пристрої для прасувальних робіт. Стислі відомості про праски, преси,
відпарювачі і пароповітряні манекени. Режими і параметри ВТО.
Термінологія волого-теплових робіт. Види клейових з‟єднань. Технічні
умови на виконання волого-теплових робіт.

Критерії оцінювання навчальних досягнень
Професія - 7433 Кравець
Кваліфікація - Базовий блок
Знає, розуміє:
1. Технологію виконання всіх видів ручних, машинних та вологотеплових робіт, технічні умови на їх виконання;
2. Термінологію ручних, машинних, волого-теплових робіт;
3. Види клейових з‟єднань деталей одягу;
4. Види швейних машин, їх класифікацію.
5. Робочі органи швейної машини та їх функції;
6. Заправку ниток універсальних швейних машин різних класів;
7. Способи регулювання натягу ниток;
8. Взаємодію механізмів в машині човникового стібка;
9. Обладнання для волого - теплових робіт;
10.Правила догляду за швейними машинами;
11. Дефекти строчки та методи їх усунення;
12. Види швейних матеріалів для виготовлення білизни та легкого
одягу;
13.Структуру тканини та її будову;
14.Види прикладних та з‟єднувальних матеріалів;
15.Види фурнітури для одягу;
16.Способи чищення та зберігання швейних виробів.
17.Основні типи та осанки тіло будови;
18.Розмірні ознаки;
19.Прибавки для побудови креслення виробу;
20.Вимоги нормативних актів про охорону праці і навколишнього
середовища;
21. Методи і прийоми безпечного ведення робіт;
Вміє:
1. Раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
2. Виконувати строчки ручних, машинних стібків;
3. З‟єднувати деталі швейних виробів машинними строчками різної
конфігурації;
4. Дублювати дрібні деталі;
5. Виконувати дрібний ремонт, штопання;
6. Заправляти швейні машини;
7. Підбирати машинні голки;
8. Регулювати натяг нитки;
9. Додержуватись норм, методів і прийомів безпечного ведення робіт
10.Здійснювати пошук необхідної інформації;
11.Не допускати браку в роботі;
12.Використовувати в разі необхідності засоби попередження і
усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі,
аварії, повені тощо).

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО

7433.DВ,18,20 -2013

(позначення стандарту)

Професія: Кравець
Код: 7433
Кваліфікація: 2-3 розряди

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку (підвищення
кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7433 Кравець
2. Кваліфікація: 2-3 розряди
3. Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати на 2-й розряд:
Н.М.1: Асортимент тканин для виготовлення столової та постільної
білизни. Види та властивості білизняних тканин. Будову та правила
експлуатації обладнання, що обслуговуються. Технологію виготовлення
столової та постільної білизни. Технологію обробки деталей фартуха. Методи
та прийоми ремонту, штопання, очищення готових виробів, з‟єднання
фурнітури з виробом, знімання: фурнітури, оздоблення, хутряних комірів;
пакування: фурнітури, оздоблення, маркування за номерами речей; технологію
виконання всіх видів ручних, машинних та волого-теплових робіт, технічні
умови на їх виконання; призначення та принцип роботи устаткування, яке
обслуговується.
Повинен знати на 3-й розряд:
Н.М.2: Асортимент поясних виробів. Технологію виготовлення та
способи обробки деталей поясних виробів. Види та властивості матеріалів, що
використовуються. Будову та правила експлуатації обладнання, що
обслуговуються. Методи та прийоми ремонту, штопання, чищення готових
виробів, з‟єднання фурнітури з виробом.
Н.М.3: Асортимент виробів платтяно – блузочного асортименту. Види,
властивості матеріалів та особливості обробки тканин зазначеного
асортименту. Технологію виготовлення та способи обробки деталей виробів
платтяно – блузочного асортименту. Технологію обробки, методи та прийоми
пошиття, ремонту та волого-теплової обробки зазначених виробів; будову та
правила експлуатації обладнання, що обслуговуються.
Повинен вміти на 2-й розряд:
Н.М.1: Ремонтувати на машинах або вручну тканини та вироби.
Виконувати строчки ручних та машинних стібків. Виготовляти вироби
постільного, столового асортименту, фартухів, чохлів, штор, мішків.
З‟єднувати деталі швейних виробів машинними строчками різної
конфігурації, дублювати дрібні деталі, виконувати штопання. Очищати готові
вироби. З‟єднувати вручну фурнітуру, ґудзики без обмотування ніжки під час
пошиття та ремонту різних виробів. Знімати фурнітуру, оздоблення, хутряні
коміри з виробів, пакувати фурнітуру, оздоблення, маркувати за номерами
речі в хімічному чищенні та фарбуванні одягу.
Повинен вміти на 3-й розряд:
Н.М.2: Шити за індивідуальними замовленнями спідниці та брюки без
підкладки, ремонтувати натільну білизну (типу трусів і сорочок), столову та

постільну білизну, з різноманітних матеріалів на машинах або вручну
відповідно до паспортів замовлень, державних стандартів, технічних умов і
встановленої технології обробки., обметувати зрізи деталей, петель на
спеціальній машині, копіювати лінії, які намітив закрійник, на симетричні
деталі різними способами, пришивати ґудзики з обмотуванням ніжки.
Розпорювати вироби та чистити деталі, склеювати прямі розриви матеріалу.
Н.М.3: Шити за індивідуальними замовленнями халати, сукні, блузи
нескладної технологічної обробки, а також моделі та зразки. Обробляти та
ремонтувати підкладку, бортову і утеплювальну прокладку та стьобати
хутряний крій з прокладкою. Виконувати волого-теплову обробку дрібних
деталей під час пошиття та ремонту різних виробів, чистити вироби у
готовому вигляді. Усувати дрібні неполадки в роботі швейного устаткування,
проводити його чищення та змащування.
4.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержувати норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення
природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо);
5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі
професійно-технічної освіти
Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві,
без вимог до стажу роботи.
6.Сфера професійного використання випускника
Виробництво
виробів з текстилю (постільного, кухонного
асортименту), виробництво швейних виробів на замовлення населення
нескладної технологічної обробки; виробництво робочого одягу; виробництво
верхнього одягу спеціалізованими підприємствами за індивідуальними
замовленнями населення; виробництво спіднього одягу спеціалізованими
підприємствами за індивідуальними замовленнями населення.
7. Специфічні вимоги
7.1.Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років
7.2 Стать: чоловіча, жіноча
7.3 Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія: 7433 Кравець
Кваліфікація: Кравець 2 -3 розрядів
Загальний фонд навчального часу 1058 годин
№
п/п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4.
5

6

Навчальні предмети

Загальнопрофесійна підготовка
Основи галузевої економіки і
підприємництва
Інформаційні технології
Основи трудового законодавства
Резерв часу
Професійно-теоретична підготовка
Технологія виготовлення виробів
Матеріалознавство
Обладнання швейного виробництва
Основи конструювання одягу
Охорона праці
Спеціальне малювання
Професійно-практична підготовка
Виробниче навчання в майстерні
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна
атестація(або поетапна
кваліфікаційна атестація при
продовженні навчання)
Загальний обсяг навчального часу(без
пункту 4):

Кількість годин
З них
Усього
Лабораторнопрактичні
роботи
91
27
2
17
26
21
203
101
16
8
45
10
23
757
498
259
20
7

1058

4

10

12
22

50

Типовий навчальний план
Професія: 7433 Кравець
Кваліфікація: Кравець 2 -3 розрядів
Загальний фонд навчального часу 1058 годин
№
п\п

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
4
5

6

Навчальні предмети
Навч.
модуль
1
Загальнопрофесійна
підготовка
Основи галузевої
економіки і
підприємництва
Інформаційні технології
Основи
трудового
законодавства
Резерв часу
Професійно-теоретична
підготовка
Технологія виготовлення
виробів
Матеріалознавство
Обладнання
швейного
виробництва
Основи
конструювання
одягу
Охорона праці
Спеціальне малювання
Професійно-практична
підготовка
Виробниче навчання в
майстерні
Виробнича практика
Консультації
Державна
кваліфікаційна
атестація(або поетапна
кваліфікаційна
атестація при
продовженні навчання)
Загальний обсяг
навчального часу(без
пункту 4)

Кількість годин
Навч.
Навч.
Усьо
З них
модуль 2 модуль
го
практичні
3
Роботи
91
6
27

2

17
26

4

21
203

44
10

10

35

56

101

4

4

8

16
8

26

19

45

12
22

42

138

318

10
23
757

42

138

318

498
259
20
7

1058 50

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією «кравець»
1.
-

Кабінети:
технології виготовлення одягу,
спеціального малювання,
обладнання,
конструювання одягу,
матеріалознавства,
охорони праці.

2. Лабораторії:
- матеріалознавства,
- обладнання.
3. Майстерні:
- швейна.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємства»

№
з/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9
10
11

Теми
Предмет і роль курсу «Основи галузевої
економіки і підприємництва»
Галузева структура промисловості
України
Науково-технічний прогрес і економічне
зростання в галузі
Організація виробництва на
підприємствах промисловості
Підприємство як суб‟єкт господарювання
Кадри підприємства
Продуктивність праці
Організація і оплата праці
Підприємництво як форма діяльності в
умовах ринкової економіки
Фінансово-кредитне
забезпечення
підприємства
Виробнича діяльність підприємницьких
структур.
Усього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторноУсього
практичні
роботи
1

1
1
3
3
1
1
3
5
3

2

5
27

2

Тема 1. Предмет і роль курсу «Основи галузевої економіки і
підприємництва»
Мета і зміст курсу «Основи галузевої економіки і підприємництва».
Необхідність
вивчення
курсу
майбутніми
кваліфікованими
конкурентоспроможними на ринку праці робітниками.
Тема 2. Галузева структура промисловості України
Поняття та класифікація галузей промисловості України. Галузева
структура, та показники що її характеризують. Основні фактори, що
впливають на формування галузевої структури промисловості України.
Тема 3. Науково-технічний прогрес економічного зростання в галузі
Науково-технічний прогрес (НТП), науково-технічна революція (НТР).
НТП в промисловості. Основні напрями науково-технічної політики в
галузі. Технологічна революція. Гуманізація виробництва.
Тема 4. Організація виробництва на підприємствах промисловості
Організація виробництва як форма забезпечення ефективної
діяльності підприємств. Формування та структура виробничого процесу.

Основні принципи організації виробничого процесу. Організаційні типи
виробництва та їх характеристика.
Тема 5. Підприємство як суб’єкт господарювання
Закон України «Про підприємства». Загальна характеристика
підприємств, форми власності. Розвиток і види підприємств. Функції
підприємств. Організаційно-правові форми підприємств.
Тема 6. Кадри підприємства
Кадри підприємства, їх склад і структура. Класифікація персоналу
підприємства. Підготовка кадрів в Україні та фактори, що впливають на
зміну професійно-кваліфікаційного складу кадрів підприємства. Роль
ДПТНЗ у підготовці робітничих кадрів.
Тема 7. Продуктивність праці
Поняття продуктивності праці. Показники продуктивності праці та
методи її обчислення.
Тема 8. Організація і оплата праці
Організація трудової діяльності. Заробітна плата, її економічний
зміст, форми і системи. Тарифна система оплати праці. Нові форми оплати
праці, бригадний підряд, преміювання. Класифікаційні розряди (класи),
порядок їх присвоєння.
Тема 9. Підприємництво як форма діяльності в умовах ринкової
економіки
Національна програма сприяння розвитку підприємництва в Україні.
Закон України «Про підприємництво». Організаційно-правові форми
підприємництва. Особливості підприємництва у галузі та тенденції його
розвитку.
Тема 10. Фінансово-кредитне забезпечення підприємства
Фінансова база підприємства. Податки.
Витрати виробництва та прибуток. Специфіка обліку, визначення
кошторису робіт та ринкових цін продукції промисловості.
Лабораторно-практична робота:
1. Визначення кошторису робіт.
Тема 11. Виробнича діяльність підприємницьких структур.
Ефективність використання виробничих фондів
Виробнича діяльність підприємницьких
структур. Показники
виробничої діяльності: обсяг випущеної і реалізованої продукції.
Основні фонди підприємства і показники їх ефективного
використання.
Поняття і класифікація виробничих фондів підприємства. Структура
основних та оборотних виробничих фондів. Ефективність використання
основних та оборотних виробничих фондів.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин
№ з/п

Теми

1.

Мережні системи та сервіси

2.

Глобальна мережа Internet. Електронна
пошта
Інформація та інформаційні технології.
Використання
інформаційних та
комп‟ютерних
технологій
для
автоматизації виробництва
Усього годин:

Усього

з них на
лабораторнопрактичні
роботи

4

2

6

2

7
17

4

Тема 1. Мережні системи та сервіси
Основи мережних систем. Мережі на основі ПК. Локальні,
корпоративні і глобальні мережі.
Загальні відомості про Іntеrnеt, електронну пошту та
телеконференції.
Основні мережні сервіси. Браузери.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Пошук статистичної інформації в мережі Іntеrnеt (за напрямом
професії).
2. Створення публікації «Інновації в професії».
Тема 2. Глобальна мережа Internet. Електронна пошта
Глобальна мережа Internet, історія її розвитку. Структура
комп‟ютерної мережі Internet. Адреса користувача.
Проблеми захисту інформації в комп‟ютерних мережах.
Адміністрування в Internet. Перспективи розвитку глобальної мережі
Internet.
Електронна пошта, пошук інформації, адреса тощо.
Лабораторно-практична робота:
1. Створення електронної скриньки.
2. Відправлення і перегляд електронних листів.

Тема 3. Інформація та інформаційні технології. Використання
інформаційних та комп’ютерних технологій для автоматизації
виробництва
Суспільство і інформація, перетворення інформації в ресурс,
визначення і задачі інформаційних технологій, становлення інформаційної
технології, автоматизація інформаційного процесу – інформатизація.
Використання інформаційних та комп‟ютерних технологій для
автоматизації виробництва.
Поняття про системи управління автоматизованим обладнанням:
верстатом, агрегатом, виробничою установкою, робототехнічним
комплексом, гнучким автоматизованим
модулем, лінією, цехом,
підприємством.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи трудового законодавства»
№
з/п

Кількість годин
Теми

1.
2.
3.

Права громадян України на працю. Трудовий
договір.
Правове регулювання робочого часу і часу
відпочинку. Трудова дисципліна.
Матеріальна відповідальність.
Соціальні гарантії та соціальний захист
працівників.
Усього годин:

Усього

3 них
лабораторно практичні роботи

6
14
6
26

Тема 1. Права громадян України на працю. Трудовий договір.
Конституція України про права і свободи людини і громадянина. Основні
трудові права і обов'язки працівників. Особливості регулювання праці
деяких категорій працівників.
Трудовий договір, його зміст і форми. Терміни трудового договору.
Випробні терміни при прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу.
Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору
з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу, за
вимогами профспілкового органу. Гарантії забезпечення права на працю
звільненим працівникам. Порядок їх звільнення
Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку.
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність
Право громадян на відпочинок. Види робочого часу, зумовлені його
тривалістю. Підсумковий облік робочого часу. Обмеження надурочних
робіт. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання.
Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.
Правові засади зміцнення трудової дисципліни. Заохочення за успіхи
в роботі, стягнення за порушення трудової дисципліни.
Види і межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і
порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.
Трудові спори, порядок їх розгляду. Виконання рішень комісій з
трудових спорів, народного суду.
Тема 3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників
Право громадян України на зайнятість. Регулювання та організація
зайнятості населення. Компенсація при втраті роботи.
Контроль і
відповідальність за порушення законодавства про зайнятість населення

Типова навчальна програма з предмета
« Технологія виготовлення одягу»
№
з/п

1.

2.
3

4.

5.

Кількість годин
Усього
З них на
Теми
лабораторно
– практичні
роботи
Н.М. 1 Виготовлення столової, постільної білизни
Стандартизація та контроль якості
2
продукції
Технологія виготовлення столової,
постільної білизни
Технологія ремонту
Усього

6
2
10

2
2

Н.М. 2 Виготовлення поясних виробів
Технологія обробки окремих деталей та
5
вузлів
Технологія обробки поясних виробів:
- технологія обробки спідниці;
- технологія обробки брюк
Усього

14
16
35

Н.М. 3 Виготовлення виробів платтяно – блузочного асортименту
6.
Технологія обробки виробів платтяного
44
6
асортименту
7.
Оздоблення одягу
7
2
8.
Виготовлення одягу за індивідуальним
5
замовлення
Усього
56
8
Усього годин

101

10

Н.М. 1 Виготовлення столової, постільної білизни
Тема 1. Стандартизація та контроль якості продукції.
Основні задачі системи стандартизації. Характеристика стандартів.
Розробка, затвердження і впровадження стандартів. Контроль
впровадження і дотримання стандартів. Технічна документація на
виготовлення швейних виробів вимоги до якості продукції. Методика
оцінки якості продукції. Контроль якості готових швейних виробів.

Тема 2. Технологія виготовлення столової, постільної білизни.
Технологія виготовлення скатертин, серветок, рушників. Способи
обробки та оздоблення країв столової білизни. Обробка зовнішніх кутів
серветок і скатертин. Технологія обробки прихваток.
Технологія обробки комплектів постільної білизни: простирадл,
наволочок, підковдр. Обробка внутрішніх кутів підковдр.
Моделі фартухів. Технологія обробки деталей фартуха (обробка накладної кишені
нескладної конструкції, обробка країв фартуха).

Тема 3. Технологія ремонту.
Методи ремонту окремих вузлів. Технологія виконання вшивних
латок.
Штопання, види та технологія виконання штопання. Технологія чищення
виробів. Упаковка готових виробів.
Лабораторно – практична робота
1. Ремонт ушкоджених ділянок на зразках вшиванням латок та
штопанням.
Н.М. 2. Виготовлення поясних виробів
Тема 4. Технологія обробки окремих деталей та вузлів.
Різновидності виточок та склад в поясних виробах. Технологія
обробки виточок та склад.
Види кишень в поясних виробах. Деталі кишені, їх призначення і
правила викроювання. Технологія обробки накладних кишень. Обробка
кишені з відрізним бочком – підрізом. Технологія обробки кишені в швах.
Види та способи обробки верхнього зрізу. Обробка верхнього зрізу пришивним поясом

Тема 5. Технологія обробки поясних виробів.
Технологія обробки спідниць
Моделі спідниць. Опис зовнішнього вигляду. Деталі крою. Назви
деталей крою. Лінії та зрізи деталей крою, їх назви. Напрямок нитки
основи на деталях крою. Правила перевірки деталей спідниці по лекалам.
Початкова обробка спідниці. Обробка виточок, рельєфів, складок,
бокових швів та зрізів. Види та призначення виточок, рельєфів, складок.
Ширина шва та частота строчок. Обробка зрізів деталей спідниці.
Особливості обробки виробів з клинами. Обробка шлиці та розрізу.
Обробка припусків на шлицю та розріз. Обробка кутів шлиці (розрізу).
Зшивання середнього шва заднього (переднього) полотнища зі шлицею.
ВТО. Обробка застібки спідниці. Види застібок в спідницях, місце
розташування застібок в спідниці. Послідовність обробки застібки в
спідниці. Обробка бокових швів. Правила зметування та зшивання
бокових зрізів. Правила роз прасування та запрасування бокових швів
спідниці. Обробка підкладки. Розкрій підкладки. Обробка виточок,
розрізів на підкладці обробка нижнього зрізу підкладки. З‟єднання
підкладки з верхнім зрізом спідниці. Обробка верхнього краю спідниці.
Обробка вішалок. Технологія обробки верхнього зрізу спідниці
пришивним поясом і без нього (обшивкою). Обробка низу спідниці.

Правила підкроювання низу спідниці. Обметування, заметування та
підшивання чи застрочування нижнього краю спідниці.
Остаточне прасування та оздоблення спідниці. Правила чистки
спідниці від ниток. Обметування петель та пришивання ґудзиків. Перевірка
якості виробу.
Технологія обробки брюк
Моделі брюк. Опис зовнішнього вигляду.
Деталі крою. Найменування деталей крою. Лінії та зрізи деталей крою,
їх назви. Направлення ниток основи на деталях крою. Допустимі
відхилення від основного направлення ниток.
Підготовка деталей до пошиття. Обметування зрізів деталей брюк.
Обробка виточок, складок, шльовок, хлястиків. Розмітка місця
розташування кишень, виточок, складок і основних контрольних позначок.
Волого – теплова обробка передніх половинок брюк. Призначення
відтягування і спрасовування задніх і передніх половинок брюк.
Технологічні вимоги до виконання ВТО передніх і задніх половинок брюк.
З‟єднання бічних та крокових зрізів і волого – теплова обробка.
Обробка застібки брюк. Види застібок та місце їх розташування. Способи
обробки застібок в жіночих брюках. Розкрій деталей для обробки застібки
на тасьму «блискавка». Послідовність обробки застібки на тасьму
«блискавка» в брюках. Особливості обробки застібки в брюках з тонких
тканин.
Обробка верхнього зрізу. Складові частини поясу брюк і правила їх
викроювання. Уточнення верхніх зрізів брюк. З‟єднання поясу з
половинками брюк. З‟єднання середніх зрізів. Обробка низу брюк. Види
обробки низу брюк. Різноманітні способи обробки низу брюк: без манжет,
з подвійною або полуторною манжетою. Прикріплення манжет. Остаточне
прасування брюк. Чистка брюк. Послідовність виконання ВТО брюк.
Обметування петель та пришивання ґудзиків.
Лабораторно – практична робота
1. Виконання зразків обробки низу брюк з подвійною, полуторною
манжетою і без манжет.
2. Способи обробки деталей брюк.
Н.М. 3. Виготовлення виробів платтяно – блузочного асортименту
Тема 6. Технологія обробки виробів платтяного асортименту.
Види та фасони виробів платтяного асортименту. Опис зовнішнього
вигляду. Деталі крою. Назви деталей крою. Зрізи, їх назви. Технічні умови
на розкрій. Різновидності виточок і підрізів. Технологія обробки виточок і
підрізів. Види рельєфів та їх обробка. Види петель в легкому одязі.
Технологія обробки навісних петель: з обшивного шнура та з повздовжньої
смужки тканини.
Види кокеток. Обробка пришивних і накладних кокеток. Види кишень
в легкому одязі.

Види та способи обробки застібок. Технологія обробки застібки
обшивками-підбортами, застібки вшитими та настрочними планками.
Обробки потайної застібки.
Лабораторно – практична робота
1. Виконання способів обробки застібок на зразках.
Обробка плечових і бічних швів.
Обробка комірів та з‟єднання їх з горловиною. Види комірів в легкому
одязі. Обробка коміра з відрізною стійкою. З‟єднання коміра з відрізною
стійкою з горловиною. Обробка коміра – банта. З‟єднання коміра – банта з
горловиною з‟єднання відкладного коміра з горловиною виробу за
уніфікованою технологією. З‟єднання відкладного коміра з горловиною у
виробах з лацканами з вовняних та товстих тканин. З‟єднання відкладного
коміра з горловиною у виробах з застібкою до верху. Обробка коміра –
стійки. З‟єднання коміра – стійки з горловиною виробу. Обробка деталей
виробу з суцільно кроєним коміром. Обробка горловини виробу у виробах
без коміра.
Обробка пройм у виробах без рукавів.
Обробка рукавів у легкому одязі. Види рукавів в легкому одязі. Обробка
низу коротких рукавів. Обробка низу довгих рукавів. Технологія обробки
розрізів в рукавах. Обробка манжет та з‟єднання їх з рукавами.
Лабораторно – практична робота
1. Обробка низу рукавів пришивними манжетами.
З‟єднання вшивних рукавів з проймами. Вшивання рукавів у відкриту
пройму. Обробка рукавів – реглан. З‟єднання рукавів – реглан з проймами.
Деталі виробу з суцільно кроєними рукавами. З‟єднання ластовиці з
виробом.
Лабораторно – практична робота
1. З‟єднання рукавів з проймами.
Обробка виробу відрізного по лінії талії. Обробка низу виробу.

Тема 8. Оздоблення одягу.
Оздоблення одягу. Оздоблення деталей оборками та воланами.
Оздоблення деталей рюшами, жабо і кокільє.
Лабораторно – практична робота
1. Оздоблення одягу буфами та рюшами.
Оздоблення одягу аплікацією. Оздоблення одягу сутажом, шнуром,
вишивкою, розписом в техніці «батік», оздоблення бісером, з‟ємними
деталями в‟язаними гачком, спицями в техніці «фріволіте»тощо.
Тема 9. Виготовлення одягу за індивідуальним замовленням.
Характеристика індивідуального виробництва. Організація робіт в
ательє. Виготовлення замовлень з двома примірками. Підготовка виробів
до першої примірки, проведення першої примірки. Уточнення і
переведення ліній після першої примірки. Правила підкроювання дрібних
деталей. Підготовка виробу до другої примірки. Уточнення ліній після
другої примірки. Остаточна обробка виробу. Виготовлення одягу з однією
приміркою і без примірок. Дефекти та способи їх усунення.

Типова навчальна програма з предмета
« Матеріалознавство»
№
з/п

1.
2.

Кількість годин
Усього
З них на
Теми
лабораторно
– практичні
роботи
Навч. модуль 1 Виготовлення столової, постільної білизни
Асортимент тканин для виготовлення
2
столової і постільної білизни.
2
Властивості тканин білизняної групи.
Усього

3.
4.

5.
6.

4

Навч. модуль 2 Виготовлення поясних виробів
Асортимент матеріалів для
2
виготовлення поясних виробів.
Властивості тканин.
2
4
Усього

2
2

Навч. модуль 3 Виготовлення виробів платтяно – блузочного
асортименту
Асортимент матеріалів для
6
2
виготовлення платтяних виробів
2
Характеристика властивостей тканин
платтяного асортименту.
Усього
Усього годин

8

2

16

4

Н.М. 1 Виготовлення столової, постільної білизни
Тема1.Асортимент тканин для виготовлення столової і постільної
білизни.
Загальна характеристика тканин для виготовлення столової та
постільної білизни. Волокнистий склад тканин. Характеристика тканин
білизняної групи.
Тема 2. Властивості тканин білизняної групи.
Характеристика властивостей тканин білизняної групи
(геометричних, фізико - механічних, технологічних) і їх вплив на
процеси швейного виробництва.

Н.М. 2. Виготовлення поясних виробів
Тема 1. Асортимент матеріалів для виготовлення поясних виробів.
Характеристика асортименту тканин, що застосовуються для
виготовлення поясних виробів. Основні групи асортименту.
Волокнистий склад та структура тканин.
Тема 2. Властивості тканин.
Характеристика властивостей тканин, що застосовуються для
виготовлення поясних виробів. Вплив властивостей тканин на процеси
швейного виробництва.
Лабораторно – практична робота :
Вивчення асортименту та властивостей тканин для виготовлення
поясних виробів.
Н.М. 3 Виготовлення виробів платтяно – блузочного асортименту
Тема 5. Асортимент матеріалів для виготовлення платтяних
виробів.
Характеристика асортименту тканин для виготовлення платтяних
виробів. Натуральні, штучні та синтетичні тканини.
Лабораторно – практична робота:
Вивчення асортименту тканин для виготовлення платтяних виробів.
Тема 6. Властивості тканин.
Характеристика властивостей тканин платтяного асортименту.
Вплив властивостей тканин на процеси швейного виробництва.

Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання швейного виробництва»
№
з/п

Теми

Кількість годин
Усього
З них на
лабораторно
– практичні
роботи
2
1

1.

Петельні машини

2.

Ґудзикові машини

2

3.

Машини зигзагоподібної строчки

2

4.

Пристрої малої механізації на
швейних машинах
Усього годин

2
8

1

2

Тема 1. Петельні машини.
Призначення та види петельних машин. Загальна будова
петельних машин. Процес виконання петлі. Основні регулювання.
Лабораторно – практична робота :
Заправлення ниток в петельній машині.
Тема 2. Ґудзикові машини.
Призначення та види ґудзикових машин. Робочі органи
ґудзикових машин. Процес пришивання ґудзиків. Основні регулювання.
Лабораторно – практична робота :
Вивчення процесу пришивання ґудзиків.
Тема 3. Машини зигзагоподібної строчки.
Конструктивні особливості машини. Призначення. Характеристика.
Принцип утворення зигзагоподібних строчок різних видів.
Тема4. Пристрої малої механізації на швейних машинах.
Види пристроїв малої механізації, їх характеристика, особливості
застосування.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи конструювання одягу»
№
з/п

1.
2.
3.
4.

Кількість годин
Усього
З них на
Теми
лабораторно
– практичні
роботи
Н.М. 2 Виготовлення поясних виробів
Конструювання спідниць.
10
2
Технічне моделювання спідниць
6
2
Конструювання жіночих брюк.
6
2
Технічне моделювання жіночих брюк.
4
2
8
26
Усього годин

Н.М. 3 Виготовлення виробів платтяно – блузочного асортименту
5. Конструювання базової основи виробу
4
6. Конструювання основи платтяно –
2
5
блузочного асортименту
7. Конструювання комірів
2
8. Конструювання прямого вшивного
2
4
рукава
9. Основні прийоми технічного
4
моделювання плечових виробів
4
19
Усього годин

Н.М. 2 Виготовлення поясних виробів
Тема 1. Конструювання спідниці
Види і фасони спідниць. Конструктивні особливості деталей
спідниць в залежності від фасону.
Мірки для побудови креслення спідниць. Розмірні ознаки та
прибавки, необхідні для конструювання спідниць. Послідовність побудови
базисної сітки креслення спідниці. Розрахунок для визначення положення
основних горизонтальних ліній: обхвата талії, стегон і лінії низу спідниці.
Розрахунок для визначення ширини виробу по лінії стегон і талії. Побудова
переднього і заднього полотнищ спідниці. Розрахунки для визначення
положення ліній виточок і складок.
Розрахунок та побудова креслення прямої двошовної спідниці.
Розрахунок та побудова клиновидної спідниці.
Розрахунок та побудова кльошової спідниці.
Технічне моделювання спідниць
на основі прямої двошовної
спідниці.

Лабораторно-практична робота №1
1. Розробка конструкції прямої спідниці.
Тема 2. Технічне моделювання спідниць
Технічне моделювання спідниць (кокетки, різновиди оформлення
верхнього зрізу та низу спідниці).
Лабораторно-практична робота №2
1. Технічне моделювання спідниці за ескізом.
Тема 3. Конструювання жіночих брюк
Асортимент брючних виробів. Деталі конструкції брюк. Розмірні
ознаки та прибавки необхідні для побудови креслення жіночих брюк.
Розрахунок та побудова креслення класичних жіночих брюк
Лабораторно-практичні роботи №3
1. Розробка конструкції жіночих брюк.
Тема 4. Технічне моделювання жіночих брюк
Технічне моделювання жіночих брюк (кокетки, різновиди
оформлення верхнього зрізу та низу брюк).
Лабораторно-практичні роботи №4
1. Технічне моделювання жіночих брюк за ескізом.
Н.М. 3 Виготовлення виробів платтяно – блузочного
асортименту
Тема 5. Конструювання базової основи виробу
Прибавка на вільне облягання фігури в залежності від моделі,
тканини, фігури. Вплив прибавок на загальний вигляд виробу. Розрахунок і
побудова базисної сітки креслення основи.
Побудова основної схеми креслення основи плечового виробу. План
побудови основної схеми. Ширина і довжина виробу. Визначення ширини
спинки, пілочки, пройми, ширини виробу по лінії талії і стегон.
Тема 6. Конструювання основи платтяно – блузочного асортименту
Прибавка на вільне облягання фігури в залежності від моделі,
тканини, фігури. Вплив прибавок на загальний вигляд виробу. Розрахунок і
побудова базисної сітки креслення основи.
Побудова основної схеми креслення основи плечового виробу. План
побудови основної схеми. Ширина і довжина виробу. Визначення ширини
спинки, пілочки, пройми, ширини виробу по лінії талії і стегон.
Фактори, які впливають на їх величину. Розрахунок і побудова
нагрудної і плечової виточок. Залежність глибини виточок від будови тіла
людини. Розрахунок глибини пройми.
Розрахунок і побудова виточок по лінії талії. Правила оформлення
креслення по лінії стегон.
Лабораторно-практична робота №1
1. Побудова креслення основи виробу за ескізом.

Тема 7. Конструювання комірів
Види комірів, які застосовуються в жіночих сукнях та блузках
(стоячі, відкладні, суцільновикроєні, підкрійні, фантазійні) та їх
класифікація. Побудова комірів з застібкою до верха – відкладні коміри з
різними видами прилягання до шиї (щільне, нормальне, відстаючі види
прилягання до шиї), коміри-стійки (вертикальної під нахилом, прилеглої
стійки).
Тема 8. Конструювання прямого вшивного рукава
Побудова креслення вшивного одношовного рукава.
Розрахунок і побудова ширини і довжини рукава. Розрахунок і
побудова окату рукава. Оформлення окату і низу прямого рукава. Правила
перевірки креслення рукава.
Лабораторно-практична робота №2
1. Побудова креслення прямого вшивного рукава
Тема 9. Основні прийоми технічного моделювання плечових виробів
Види технічного моделювання. Правила та прийоми технічного
моделювання. Нанесення фасонних ліній на базову основу. Способи
перенесення нагрудної виточки.
Конічне та паралельне розширення різних деталей одягу.
Моделювання горизонтальних та вертикальних конструктивно декоративних ліній (рельєфи, кокетки, підрізи, складки, та інше)
Розробка фасонів виробів методом моделювання на площині.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»

№
з\п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Теми

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи
основи
2

Правові та організаційні
охорони праці
Безпека в галузі
Основи пожежної безпеки
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої
санітарії.
Надання першої допомоги потерпілим
при нещасних випадках
Всього годин:

2
1
1
2
2
10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян
на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила
внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників.
Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на
охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за
важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх.
Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці,
нормативно-правових актів з охорони праці.
Тема 2. Безпека в галузі
Основні небезпеки під час проведення робіт за професією «Кравець».
Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, пов‟язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і
здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні
захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і
професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання
травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні,
санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Створення безпечних умов
праці при виготовленні виробів. Зони безпеки та їх огородження. Світлова і
звукова сигналізація. Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування.
Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (слюсарних,

кувальних). Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих
метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Тема 3. Основи пожежної безпеки
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна
сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важко займисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.
Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота,
пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Особливості гасіння пожежі
на об‟єктах галузі.
Тема 4. Основи електробезпеки
Вплив електричного струму на організм людини. Фактори, які впливають
на ступінь ураження людини електрикою: величина напруги, частота
струму, шлях і тривалість дії, фізичний стан людини, вологість повітря.
Безпечні методи звільнення потерпілого від дії електричного струму.
Фазова
та лінійна напруга. Електричний потенціал Землі.
Електрична напруга доторкання.
Тема 5. Основи гігієни праці та виробничої санітарії
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Засоби надання першої допомоги.
Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з
носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та
штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.

Типова навчальна програма з предмета
«Спеціальне малювання»
№

1
2
3

Теми

Кількіть годин
Всього З них на
практич
ні роботи
Основні поняття про малюнок з натури.
1
Зображення простих геометричних фігур.
10
10
Зображення простих натюрмортів.
12
12
23
22
Всього годин:

Тема №1. Основні поняття про малюнок з натури.
Основні закони малюнку з натури: лінія горизонту, закони
перспективного скорочення, конструктивна побудова, світлотіньове
вирішення, штрих.
Тема №2.Зображення простих геометричних фігур.
Зображення простих геометричних тіл: куля, куб, циліндр, конус.
Побудова з натури простого натюрморту враховуючи основні принципи
перспективного скорочення та світлотіньового вирішення.
Натюрморти з 2х.-3х. нескладних геометричних форм.
Тема №3. Зображення простих натюрмортів.
Зображення натюрмортів легких комбінованих, форм з натури, із
2х.-3х. предметів: глек, циліндр, горщик, куб, два глеки. Враховуючи
основні принципи перспективного скорочення та світлотіньового
тонального вирішення.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія – 7433 Кравець
Кваліфікація – 2-3 розряд
Теми
№ з/п
1.
1.1

1.2.

1.3.

1.4.
1.5.

1.6

1.7
1.8
1.9

Кількість
годин

Виробниче навчання
Навч. модуль 1. Виготовлення столової, постільної білизни
Виготовлення виробів постільного та столового
30
асортименту
 виготовлення столової білизни;
 виготовлення постільної білизни;
 виготовлення білизни для немовлят;
 виготовлення штор, покривал, накидок, чохлів
різних видів тощо.
Виготовлення фартухів
12
42
Усього
Навч. модуль 2. Виготовлення поясних виробів
Обробка окремих деталей та вузлів швейних виробів:
30
 Обробка виточок
 Обробка кишень в швах, кишень з основних
деталей виробу, прорізної кишені з
«листочкою» з вшивними кінцями
 Обробка верхнього зрізу поясом
 Обробка застібок
 Обробка шлиці
Виготовлення спідниці
42
Виготовлення жіночих брюк
66
138
Усього
Навч. модуль 3. Виготовлення виробів платтяно – блузочного
асортименту
Обробка окремих деталей та вузлів швейних
30
виробів:
 Обробка фігурних кокеток
 Обробка коміра з двох частин та з‟єднання
його з горловиною
 Обробка горловини обшивкою, відкладним
коміром
 Обробка низу рукава пришивною манжетою
 Обробка краю борта (застібок)
Виготовлення сарафану
54
Виготовлення халату
66
Виготовлення плаття
78

1.10
1.11

1
2

Виготовлення блуз різними способами обробки
Ремонт та оновлення швейних виробів
Усього
Усього годин
ІІ. Виробнича практика
Ознайомлення з підприємством
Самостійне виконання робіт за професією
”Кравець” 2 -3 розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин
Разом

84
6
318
498
7
252

259
757

Н.М. 1. Виготовлення столової, постільної білизни
Тема 1. Виготовлення виробів постільного та столового асортименту
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Охорона
праці.
Навчально-виробничі роботи
Перевірка і підготовка крою до роботи. Перевірка нитки основи,
деталей крою відповідності з малюнком.
Виготовлення комплекту постільної білизни: простирадла,
підковдрник, наволочок; столового асортименту: скатертин, серветок,
рушників; виготовлення білизни для немовлят: пелюшки, конверти тощо.
Самоконтроль якості. Дефекти, їх запобігання і усунення. Волого-теплова
обробка.
Тема 2. Виготовлення фартухів
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Охорона
праці.
Навчально-виробничі роботи
Перевірка і підготовка крою до роботи. Перевірка нитки основи,
деталей крою відповідності з малюнком.
Самоконтроль якості. Дефекти, їх запобігання і усунення. Вологотеплова обробка.
Н.М. 2. Виготовлення поясних виробів
Тема 3. Обробка окремих деталей і вузлів
Тема вивчається диференційовано в залежності від асортименту
одягу, який виготовляється в навчальних майстернях
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Охорона
праці. Самоконтроль якості. Дефекти, їх запобігання і усунення.
Вправи
 Обробка виточок

 Обробка кишень в швах, кишень з основних деталей виробу,
прорізної кишені з «листочкою» з вшивними кінцями
 Обробка верхнього зрізу поясом
 Обробка застібок
 Обробка шлиці
Тема 4. Виготовлення спідниці
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виконанні ручних, машинних і волого - теплових робіт. Охорона праці.
Навчально-виробничі роботи
 Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на
виготовлення спідниць.
 Підготовка деталей крою до пошиття (нанесення контрольних знаків,
основних
конструктивних ліній), перенесення лінії з однієї
симетричної деталі на іншу.
 Обробка виточок, складок, защипів, підрізів відповідно моделі.
 Обробка кишень, дрібних декоративних деталей (відповідно моделі).
 Обробка
шлиці.
Волого–теплова
обробка
(розпрасування,
запрасування, дублювання).
 Обробка застібки (відповідно моделі).
 Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою, корсажною
стрічкою. Обробка низу спідниці.
 Кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового виробу, пришивання
фурнітури, тощо).
 Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів.
Тема 5. Виготовлення брюк
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виконанні ручних, машинних і волого - теплових робіт. Охорона праці.
Навчально-виробничі роботи
 Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на
виготовлення жіночих брюк.
 Підготовка деталей крою до пошиття (нанесення контрольних знаків,
основних
конструктивних ліній), перенесення лінії з однієї
симетричної деталі на іншу.
 Волого-теплова обробка половинок брюк.
 Обробка виточок, складок, дрібних деталей.
 Обметування зрізів припусків на шов деталей.
 Обробка кишень.
 Обробка бічних та крокових швів.
 Обробка застібки.
 Обробка верхнього зрізу брюк (пришивним поясом, обшивками
тощо).
 Обробка середніх зрізів брюк.
 Обробка низу брюк (швом у підгин, манжетою тощо).

 Кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового виробу, пришивання
фурнітури тощо).
 Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів.
Н.М. 3. Виготовлення виробів платтяно – блузочного асортименту
Тема 6. Обробка окремих деталей і вузлів
Тема вивчається диференційовано в залежності від асортименту
одягу, який виготовляється в навчальних майстернях
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Охорона
праці. Самоконтроль якості. Дефекти, їх запобігання і усунення.
Вправи
 Обробка фігурних кокеток
 Обробка коміра з двох частин та з‟єднання його з горловиною
 Обробка горловини обшивкою, відкладним коміром
 Обробка низу рукава пришивною манжетою
 Обробка краю борта (застібок)
Тема 7. Виготовлення сарафану
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виконанні ручних, машинних і волого - теплових робіт. Охорона праці.
Навчально-виробничі роботи
 Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення
сарафану.
 Перевірка деталей крою.
 Виконання копіювальних та прокладних строчок на деталях.
 Обробка спинки, пілочки (виточок, рельєфних швів, складок, кишень).
 Обробка плечових та бічних швів.
 Зметування ліфа з спідницею.
 Обробка низу виробу.
 Кінцеве оздоблення виробу (виконання оздоблювальних робіт, ВТО
готового виробу, пришивання фурнітури).
 Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів.
Тема 8. Виготовлення халату
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виконанні ручних, машинних і волого - теплових робіт. Охорона праці.
Навчально-виробничі роботи
 Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення
сарафану.
 Перевірка деталей крою.
 Перевірка залишків тканини, що призначена для викроювання дрібних
деталей.
 Обробка спинки, пілочки (виточок, рельєфних швів, складок, кишень).
 Обробка плечових та бічних швів.
 Обробка краю бортів, коміра та з‟єднання його з горловиною.









Зметування ліфа з спідницею.
Обробка рукавів, вметування рукавів в пройму.
Обробка низу рукава.
Вшивання рукавів в пройми.
З‟єднання ліфа з спідницею.
Обробка низу виробу.
Кінцеве оздоблення виробу (виконання оздоблювальних робіт,
обметування петель, ВТО готового виробу, пришивання фурнітури).
 Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів.
Тема 9. Виготовлення плаття
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виконанні ручних, машинних і волого - теплових робіт. Охорона праці.
Навчально-виробничі роботи
 Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення
сарафану.
 Перевірка деталей крою.
 Перевірка залишків тканини, що призначена для викроювання дрібних
деталей.
 Обробка спинки, пілочки (виточок, рельєфних швів, складок, кишень).
 Обробка плечових та бічних швів.
 Обробка краю бортів, коміра та з‟єднання його з горловиною.
 Обробка рукавів.
 Обробка низу виробу.
 Кінцеве оздоблення виробу (виконання оздоблювальних робіт,
обметування петель, ВТО готового виробу, пришивання фурнітури).
 Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів.
Тема 10. Виготовлення блуз різними способами обробки
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виконанні ручних, машинних і волого - теплових робіт. Охорона праці.
Навчально-виробничі роботи
 Підготовка виробів до першої примірки
 ознайомлення з моделлю виробу, з технічними умовами на
виготовлення виробу;
 перевірка деталей крою;
 перевірка залишків тканини, що призначена для викроювання
дрібних деталей;
 перенесення контрольних позначок та ліній з однієї парної деталі
на іншу;
 зметування виточок, складок, деталей оздоблення;
 зметування бічних (рельєфних, тощо) зрізів;
 вметування нижнього коміра в горловину;
 з‟єднання зрізів рукавів.
 Підготовка виробу до другої примірки

 вивчення крейдових ліній, що наносять закрійники в процесі
проведення першої примірки;
 розбір деталей виробу після першої примірки, їх волого – теплова
обробка;
 обкрейдування та уточнення ліній, що змінилися під час
примірки;

обробка спинки, пілочки (виточок, рельєфних швів, складок);

обробка плечових та бічних швів;

обробка краю бортів, коміра та з‟єднання його з горловиною;

обробка рукавів, вметування рукавів в пройму;

заметування низу виробу
 Кінцева обробка виробу
 обробка низу рукава,вшивання рукавів в пройми;
 обробка низу виробу;
 кінцеве оздоблення виробу (виконання оздоблювальних робіт,
обметування петель, ВТО готового виробу, пришивання
фурнітури);
 контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів.
Тема 11. Ремонт та оновлення швейних виробів
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Охорона
праці при виконанні робіт. Види ремонту, способи виконання.
Навчально-виробничі роботи
Підкорочення низу штанів, спідниці. Заміна застібки «блискавка».
Машинне штопання, вшивання латок. Розширення (завуження) виробу по
лінії талії, стегон. Можливі дефекти та методи їх усунення. Волого-теплова
обробка. Контроль якості виконаних робіт.
Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з підприємством
Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки на
підприємстві. Структура виробництва й організація праці на підприємстві.
Основні цехи підприємства, технологічний процес виготовлення
продукції. Технічні служби, їхні задачі й основні функції. Впровадження
автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій.
Планування праці і контроль якості на виробничій дільниці, у
бригаді, на робочому місці. Система керування охороною праці.
Організація служби охорони праці на підприємстві. Застосування засобів
безпеки праці й індивідуального захисту.
Тема 2. Самостійне виконання робіт за професією «Кравець» 2 - 3
розряду.
Самостійне виконання всіх видів робіт кравця 2 3 розряду при
виготовленні швейних виробів - постільного асортименту (простирадло,
підковдрник, наволочка), столового асортименту(скатертина, серветки,
рушники), поясних виробів (спідниць, брюк), платтяно – блузочного

асортименту нескладної технологічної обробки(сарафанів, халатів, суконь,
блуз).
Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань і
прогресивних методів обробки новаторів виробництва.
Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил
охорони праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата
матеріалів і електроенергії. Дотримання правил охорони праці.









Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
постільний асортимент: простирадло, підковдрник, наволочка;
столовий асортимент: скатертина, серветки, рушники;
спідниці;
брюки;
халати;
сукні;
блузи.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: Кравець
Кваліфікація: 2-3 розряд
Знає, розуміє (на 2 розряд):
2. Асортимент тканин для виготовлення столової та постільної
білизни.
3. Волокнистий склад тканин білизняної групи.
4. Властивості білизняних тканин.
5. Технологію виготовлення столової та постільної білизни;
6. Технологію обробки деталей фартуха;
7. Способи лагодження одягу
Знає, розуміє (на 3 розряд):
8. Назви деталей крою поясних виробів, вимоги до їх якості;
9. Технологію виготовлення спідниць;
10.Способи обробки деталей спідниць;
11.Технологію виготовлення брюк;
12.Асортимент матеріалів для виготовлення поясних виробів;
13.Властивості матеріалів, їх структуру , волокнистий вміст;
14.Підбір матеріалів для конкретних моделей виробів.
15.Процес виготовлення петлі на петельних машинах;
16.Процес пришивання ґудзиків;
17.Види пристроїв малої механізації та особливості їх застосування
18.Будову базової основи виробу
19. Принципи моделювання поясних виробів
20.Принципи моделювання плечових виробів
21.Особливості будови платтяно – блузочного асортименту
22.Будову стояче – відкладних комірів та стійок
23.Будову одношовного рукава
24.Назви деталей крою виробів платтяного асортименту, вимоги до їх
якості;
25.Технологію виготовлення виробів платтяного асортименту;
26.Способи обробки деталей виробів платтяного асортименту;
27.Послідовність виконання операцій при виготовленні виробів з
примірками;
28.Способи оздоблення одягу.
29.Асортимент платтяних тканин.
30.Властивості тканин різного волокнистого вмісту.
31.Підбір тканин для різних моделей виробів.
32.Особливості обробки тканин платтяного асортименту
Вміє ( на 2 розряд):
1. Виготовляти вироби постільного, столового асортименту, фартухів,
чохлів, штор, мішків;
2. Чистити та упаковувати готовий виріб;

3. Виконувати самоконтроль якості.
4. Виготовляти швейні вироби - спідниці та брюки без підкладки
нескладної технологічної обробки за індивідуальними замовленнями
або в бригаді з розподілом праці;
5. Виконувати всі види ручних робіт (прокладання строчок
копіювальних стібків, зметування, виметування, наметування
деталей одягу);
6. Виконувати всі види волого-теплових робіт (спрасування,
відтягування,
припрасування,
запрасування,
розпрасування,
дублювання);
7. Обробляти крайовими швами зрізи деталей;
8. Виметувати петлі;
9. Пришивати ґудзики на спецмашинах або вручну;
10.Усувати дефекти під час виконання робіт;
11.Усувати дрібні неполадки в роботі швейного устаткування,
проводити його чищення та змащування;
12.Чистити вироби в готовому вигляді;
13.Проводити контроль та самоконтроль якості.
Вміє( на 3розряд):
14.Виготовляти сарафани, халати, плаття блузи різними способами
технологічної обробки за індивідуальними замовленнями або в
бригаді з розподілом праці;
15.Виконувати всі види ручних робіт (прокладання строчок
копіювальних стібків, зметування, виметування, наметування
деталей одягу);
16.Виконувати
всі види волого-теплових робіт (спрасування,
відтягування,
припрасування,
запрасування,
розпрасування,
дублювання);
17.З‟єднувати машинними строчками деталі виробу (в тому числі,
виконувати операції обметування на спецобладнанні);
18.Обробляти крайовими швами зрізи деталей;
19.Виметувати петлі; пришивати ґудзики на спецмашинах або вручну;
20.Готувати вироби до примірок індивідуально або в бригадах з
розподілом праці;
21.Проводити дрібне лагодження швейних виробів з використанням
машинних та ручних робіт;
22.Усувати дефекти під час виконання робіт;
23.Виконувати та читати ескіз моделі;
24.Усувати дрібні неполадки в роботі швейного устаткування,
проводити його чищення та змащування;
25.Чистити вироби в готовому вигляді;
26.Проводити контроль та самоконтроль якості.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Визначається навчальним закладом, підприємствами, установами та
організаціями відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики,
програми виробничого навчання
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Професія: Кравець
Код 7433
Кваліфікація: 4 розряд

Видання офіційне
Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства,

установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
(підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7433 Кравець
2. Кваліфікація: 4 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати:
Н.М.4:
Технологію
виготовлення
чоловічих
брюк,
напівкомбінезонів. Складові частини та деталі виробів зазначеного
асортименту, види швів; способи обробки окремих вузлів та деталей в
процесі виготовлення чоловічих брюк, напівкомбінезонів; види та
властивості матеріалів, які використовуються.
Н.М.5: Технологію виготовлення верхніх сорочок. Методи та
прийоми пошиття, ремонту та волого-теплової обробки; технологію
пошиття, вимоги державних стандартів, технічних умов до виготовлення
швейних виробів; асортимент, конструкцію, складові частини та деталі
виробів зазначеного асортименту, види швів; види та властивості
матеріалів, які використовуються.
Н.М.6: Технологію виготовлення жакету, жилету, методи та
прийоми пошиття зазначеного асортименту, ремонту та волого-теплової
обробки;, складові частини та деталі виробів зазначеного асортименту,
види швів; властивості та асортимент тканин та допоміжних матеріалів, які
використовуються;
порядок усунення дрібних неполадок у роботі
устаткування, що обслуговується.
Повинен вміти:
Н.М.4: Виготовляти з розподілом праці та ремонтувати брюки,
напівкомбінезони. Ремонтувати й оновлювати натільну білизну (типу
піжам, кальсонів, нічних та нижніх сорочок), постільну фасонну білизну та
інші подібні їм вироби з різних матеріалів на машинах вручну без
розподілу праці або з її розподілом у бригаді. Брати участь у запуску нових
моделей у виробництво у разі наявності в складі робіт операцій з: обробки
прорізних кишень, обшивних петель, викроювання та підгонки підкладки з
верхом виробу, обробки пояса брюк, обробки задніх половинок брюк,
спрасування вручну для створення форми чи посадки; остаточної вологотеплової обробки зазначеного виробу.
Н.М.5: Шити за індивідуальними замовленнями верхні сорочки, а
також моделі та зразки. Брати участь у запуску нових моделей у
виробництво у разі наявності в складі робіт операцій з: обробки бортів,
лацканів, комірів, горловини, пройм, розрізів переду планками, з‟єднання
коміра з горловиною, зметаних рукавів з проймами, обшивання петель
вручну; виконувати волого-теплову обробку пілочок, рукавів, наметування
підборту, верхнього коміра, остаточної волого-теплової обробки верхніх
сорочок. Проводити лагодження швейних виробів середньої складності з
використанням машинних та ручних робіт.

Н.М.6: Шити з розподілом праці куртки, жилети чоловічі (крім
жилетів на хутряній підкладці), бушлати, сорочки формені у разі наявності
в складі робіт операцій з: обробки бортів, лацканів, комірів, горловини,
пройм, прорізних кишень, обшивних петель, з‟єднання коміра з
горловиною, зметаних рукавів з проймами, викроювання та підгонки
підкладки за верхом виробу, спрасування вручну пілочок верху для
створення форми в області грудей, посадки зметаних рукавів, наметування
підборту, верхнього коміра, остаточної волого-теплової обробки
зазначених виробів. Обробляти деталі верху, низу виробів, наметувати
пілочки на бортову прокладку вручну, вистьобувати підкладку й
утеплювальну прокладку з виробом, виконувати волого-теплову обробку
виготовленої бортової прокладки, дублювати деталі на пресі, виконувати
волого-теплову обробку деталей виробу після розпорювання та чищення,
ремонтувати шляхом вклеювання, вшивання, пришивання, застрочування
вставок, доточок, накладок, на ділянках верху під час пошиття та ремонту
різних виробів. Зашивати дефекти в штучних виробах зі збереженням
рисунка, штопати візерунчасті та капронові вироби, трикотажні полотна,
розправляти затяжки. Оздоблювати вироби строчками, додатковими
деталями та фурнітурою. Готувати вироби до примірок індивідуально або в
бригадах з розподілом праці.
1. Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержувати норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і
усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії,
повені тощо);
5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в
системі професійно-технічної освіти
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за
професією кравця 3 розряду – не менше 1 року.
6. Сфера професійного використання випускника
Виробництво швейних виробів на замовлення населення;
виробництво
робочого
одягу;
виробництво
верхнього
одягу
спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями
населення; виробництво спіднього одягу спеціалізованими підприємствами
за індивідуальними замовленнями населення.
7. Специфічні вимоги
7.1.Вік: від 16 років
7.2 Стать: чоловіча, жіноча
7.3 Медичні обмеження

Типовий навчальний план
Професія 7433 Кравець
Кваліфікація 4 розряду
Загальний фонд навчального часу 821 година
№п\п
Кількість годин
Навчальні предмети
Усього
Практичні
роботи
1
Загальнопрофесійна підготовка
32
7
1.1 Основи галузевої економіки
7
3
1.2 Інформаційні технології
8
1.3 Основи трудового законодавства
10
1.4 Резерв часу
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
5
6

Професійно – теоретична
підготовка
Технологія виготовлення одягу
Матеріалознавство
Обладнання
Основи конструювання одягу
Охорона праці
Спеціальне малювання
Професійно – практична
підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна
атестація
Загальний обсяг навчального
часу(без пункту 4)

234
96
23
34
55
10
16

8
2
4
18

548
240
308
20
7

821

35

Типовий навчальний план
Професія 7433 Кравець
Кваліфікація 4 розряду
Загальний фонд навчального часу 821 година

№п/
п

Кількість годин
Навчальні предмети

1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
4
5
6

Загальнопрофесійна підготовка
Основи галузевої економіки
Інформаційні технології
Основи трудового
законодавства
Резерв часу
Професійно – теоретична
підготовка
Технологія виготовлення одягу
Матеріалознавство
Обладнання
Основи конструювання одягу
Охорона праці
Спеціальне малювання
Професійно – практична
підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна
атестація
Загальний обсяг навчального
часу(без пункту 4)

Навч. Навч. Навч.
модуль модуль модуль
4
5
6

Усьо
го

32
7
7
8

32
7
7
8

10

10

Практ
ичні
роботи

3

234
19

10

67

96
23
34

8
10
16

10

37

55
10
16
548

96

30

114

240
308
20
7
821

8
2
4
18

35

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією «кравець»
4.
-

Кабінети:
технології виготовлення одягу,
спеціального малювання,
обладнання,
конструювання одягу,
матеріалознавства,
охорони праці.

5. Лабораторії:
- матеріалознавства,
- обладнання.
6. Майстерні:
- швейна.

Типова навчальна програма з предмета
«Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п
1.
2.

Теми
Фінансова база підприємства
Якість продукції та економічна
ефективність
Усього годин:

Кількість годин
З них на
лабораторноУсього
практичні
роботи
3
4
7

Тема 1. Фінансова база підприємства
Витрати виробництва. Постійні і змінні витрати виробництва.
Собівартість продукції, її види. Показники собівартості продукції.
Групування витрат що формують собівартість продукції. Калькуляції
собівартості продукції за статтями витрат. Джерело знищення собівартості.
Ціна продукції. Види цін. Методи ціноутворення. Розрахунок ціни.
Прибуток підприємства. Валовий, балансовий та чистий прибуток. Методи
розрахунку прибутку.
Рентабельність
продукції
і
виробництва.
Шляхи
підвищення
рентабельності
Тема 2. Якість продукції та економічна ефективність
Поняття якості продукції, необхідність її поліпшення. Показники
якості.
Методи оцінки якості. Державні стандарти якості.
Шляхи забезпечення виробництва високоякісної продукції.
Конкурентоспроможність продукції.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
Кількість годин
№
з/п

з них на
Усього лабораторно
-практичні
роботи

Теми

1.

Інформація та інформаційні технології

1

2.

Програмні засоби ПК. Комп‟ютерні
технології

3

Мережні системи та сервіс

3

1

7

3

3.

Усього годин:

2

Тема 1. Інформація та інформаційні технології
Ієрархічні системи управління виробництвом. Ієрархія інформаційних
технологій по рівням складності об‟єктів інформатизації: автономні робочі
станції, мережні інформаційно-пошукові системи, мережні автоматизовані
інформаційно-вимірювальні системи реалізованого часу.
Тема 2. Програмні засоби ПК. Комп’ютерні технології
Види і типи публікацій. Загальні відомості про засоби створення
публікацій.
Робота з прикладами програм за спрямуванням (за напрямком)
професії.
Лабораторно-практичні роботи:
1. Створення публікацій. Тема: «Заклад, де я навчаюсь».
2. Створення публікацій. Тема: «Моя майбутня професія».
Тема 3. Мережні системи та сервіс
Поняття електронної комерції, її переваги і обмеження. Схеми
електронної комерції: бізнес-бізнес і бізнес-споживання. Електронні ринки.
Вплив електронної комерції на сучасний бізнес. Переваги і недоліки
електронної комерції.
Лабораторно-практична робота: 1. Робота з інформаційнодовідковими системами та елементами бібліотек: створення
бібліографічного каталогу за професією

Типова навчальна програма
з предмета «Основи трудового законодавства»
№
з/п

1.
2.
3.

Кількість годин
Теми

Права громадян України на працю. Трудовий
договір
Правове регулювання робочого часу і часу
відпочинку Трудова дисципліна. Матеріальна
відповідальність
Соціальні гарантії та соціальний захист
працівників
Усього годин:

Всього

3 них
лабораторно практичні
роботи

1
6
1
8

Тема 1. Права громадян України на працю. Трудовий договір
Конституція України про права і свободи людини і громадянина.
Основні трудові права і обов'язки працівників. Особливості регулювання
праці деяких категорій працівників.
Трудовий договір, його зміст і форми. Терміни трудового договору.
Випробні терміни при прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу.
Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору з
ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу, за вимогами
профспілкового органу. Гарантії забезпечення права на працю звільненим
працівникам. Порядок їх звільнення.
Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку. Трудова
дисципліна. Матеріальна відповідальність
Право громадян на відпочинок. Види робочого часу, зумовлені його
тривалістю. Підсумковий облік робочого часу. Обмеження надурочних робіт.
Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання. Пільги
для працівників, які поєднують роботу з навчанням.
,
Правові засади зміцнення трудової дисципліни. Заохочення за успіхи в
роботі, стягнення за порушення трудової дисципліни.
Види і межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і порядок
покриття шкоди, заподіяної працівником.
Трудові спори, порядок їх розгляду. Виконання рішень комісій з
трудових спорів, народного суду.
Тема 3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників
Право громадян України на зайнятість. Регулювання та організація
зайнятості населення. Компенсація при втраті роботи.
Контроль і відповідальність за порушення законодавства про зайнятість
населення.

Типова навчальна програма з предмета
« Технологія виготовлення одягу»
Кількість годин
З них на
Усього
Теми
лабораторно
– практичні
роботи
Н.М.4. Виготовлення чоловічих брюк, напівкомбінезонів
Технологія обробки окремих деталей та
9
2
1.
вузлів
10
2. Технологія обробки чоловічих брюк,
напівкомбінезонів
Усього
19
2
Н.М. 5. Виготовлення верхніх сорочок
№
з/п

Технологія обробки верхніх сорочок
Усього
Н.М. 6. Виготовлення жакету, жилету
Технологія обробки жіночих жакетів,
4
жилетів
Технологія обробки курток, чоловічих
5
жилетів
Технологія ремонту одягу
6
Усього
Усього годин
3

10
10
35

4

29
3
67
96

2
6
8

Н.М.4. Виготовлення чоловічих брюк, напівкомбінезонів
Тема 1. Технологія обробки окремих деталей верхнього одягу.
Види петель. Способи обробки обшивних петель в рамку і в кант.
Складові частини і форма клапанів. Правила обробки клапанів. Види поясів і
хлястиків, їх обробка. Технологія обробки пат і шльовок. Види кишень у
верхньому одязі. Технологія обробки кишень: прорізних з клапаном, в рамку,
з вшитою та накладною листочками, в рельєфних швах, накладних і
внутрішніх кишень.
Лабораторно-практична робота
1.Складання технологічних карт послідовності обробки вузла
Тема 2. Технологія обробки чоловічих брюк, напів комбінезонів.
Моделі чоловічих брюк, напівкомбінезонів. Опис зовнішнього вигляду.
Обробка хлястиків, бретель.
Обробка кишень. Обробка кишень в швах передніх половинок брюк.
Види кишень на задніх половинках брюк. Місце їх розташування. Деталі

кишень, їх призначення. Технічні умови обробки кишень на задніх
половинках брюк. Обробка застібки банта.
Обробка верхнього зрізу брюк. Обробка верхнього зрізу брюк
еластичною стрічкою. Обробка брюк із застібкою в бокових швах.
Обробка нагрудника. З‟єднання нагрудника з передніми половинками
брюк.
Н.М. 5. Виготовлення верхніх сорочок
Тема 3. Технологія обробки верхніх сорочок.
Моделі верхніх сорочок. Опис зовнішнього вигляду. Основні етапи
обробки верхніх сорочок.
Особливості обробки пілочок та спинки.
Види застібок. Обробка застібки суцільно кроєними планками:
імітаційними та потайними. Обробка застібки відрізними планками.

Варіанти обробки коміра у верхніх сорочках та з‟єднання їх з
горловиною.
Особливості обробки манжет рукавів верхніх сорочок. Методи
обробки розрізів в рукавах сорочок.
Н.М. 6. Виготовлення жакету, жилету
Тема 4. Технологія обробки жіночих жакетів, жилетів.
Технологія виготовлення жіночого жакету. Моделі жіночих жакетів.
Опис зовнішнього вигляду. Деталі крою. Назви ліній та зрізів. Технічні умови
на розкрій. Дублювання деталей жіночого жакету. Правила і способи
зшивання виточок та рельєфів. Волого-теплова обробка виточок. ВТО
пілочок.
Обробка бортів підбортами. Уточнення країв борту та низу,
прокладання пружка. Призначення підбортів, види підбортів. Форма і їх
розміри. Кількість і місця допустимих надставок. З‟єднання основних частин.
ВТО підбортів. Наметування підбортів на пілочки. Спрасування посадки і
обшивання бортів і низу. Виметування краю борту. Виконання
оздоблювальної строчки по краю борта. Способи обробки бортових країв.
Обробка внутрішньої застібки.
Обробка спинок. Обробка деталей з кокетками. Обробка спинки зі
шлицею. Обробка спинок суцільних і зі швом по середині.
З„єднання пілочок зі спинкою по боковим та плечовим зрізам.
Контрольні надсічки на деталях виробу, їх призначення для правильного
з‟єднання деталей. З‟єднання бокових зрізів у виробах з різним ступенем
прилягання. Місця посадки. Технічні вимоги до з‟єднання бокових зрізів. ВТО
бокових швів. Обробка виточок по плечових зрізах спинки, ширина шва
з‟єднання плечових зрізів. Наявність і величина посадки. ВТО плечових швів.
Обробка низу виробу.

Обробка коміру та з„єднання його з горловиною. З‟єднання частин
нижнього коміра. Технічні умови і способи з‟єднання нижнього коміра з
прокладкою. Волого-теплова обробка нижнього коміра. Уточнення зрізів
нижнього коміра. З‟єднання нижнього коміра з верхнім обшивним швом.
З‟єднання коміра з виробом.
Обробка рукавів. Види рукавів. Складові частини рукавів. Обробка
верха двох шовного вшивного рукава без шлиці. Технологія обробки
підкладки рукавів і способи з‟єднання її з рукавами. Обробка рукавів з
простроченими, відлітними і відкритими шлицями.
Лабораторно-практична робота
1.Обробка рукавів зі шлицями.
З'єднання рукавів з проймами. Контрольні точки для з'єднання рукавів з
проймами. Розподіл посадки по окремих ділянках. Величина посадки рукавів
в залежності від конструкції виробу і тканини. Вметування і вшивання рукавів
у пройми. Обробка пройм, (обробка верхніх і задніх плечових накладок,
підокатників).
Тканини, які використовують для підкладки. Призначення підкладки.
Деталі крою підкладки. Послідовність обробки підкладки та зєднання її з
виробом.
Технологія виготовлення жіночого жилету. Моделі жіночих костюмних
жилетів та жилетів, які виготовляються окремо від костюма. Опис
зовнішнього вигляду моделей. Особливості обробки пілочок та спинки.
Жилетний метод виготовлення одягу. Особливості виготовлення одягу
в ательє вищого розряду.
Лабораторно-практична робота
1. Складання технологічної послідовності виготовлення виробів
Тема 5. Технологія обробки курток, чоловічих жилетів.
Технологія виготовлення курток. Моделі курток. Опис зовнішнього
вигляду. Обробка дрібних деталей: шльовок, вішалок, поясів, хлястиків,
бретель, утримувачів кілець.
Особливості обробки спинки та пілочок. Обробка бортів. Обробка бортів
з суцільно кроєними та відрізними підбортами з різними видами застібок: з
наскрізними на ґудзики та петлі, з потайною, з застібкою на кільця, кнопки,
пряжки, тасьму-«блискавку». Технічні вимоги на обробку бокових швів.
Способи обробки низу курток. Обробка низу швом у підгин. Обробка низу
обшивкою та пришивним поясом. Види комірів. Технічні вимоги на їх
виконання. Обробка плечових швів та з‟єднання коміра з горловиною.
Обробка капюшонів. Зєднання капюшонів з горловиною.
Види рукавів. Обробка вшивних рукавів та з‟єднання їх з проймою.
Особливості обробки рукавів покрою реглан. Деталі крою. Назви ліній
та зрізів. Конструктивні та технологічні особливості моделей. Технологічна
послідовність обробки курток з рукавами покрою реглан. Особливості
обробки одношовного, двохшовного, трьохшовного рукавів реглан.
Особливості обробки пройм. З'єднання рукавів з проймами.
Особливості обробки курток з суцільновикроєними рукавами. Деталі

крою. Конструктивні і технологічні особливості моделей. Технологічна
послідовність обробки виробів з суцільно викроєними рукавами. Вологотеплова обробка основних деталей виробу. З'єднання верхніх зрізів пілочок,
спинки і верхніх зрізів рукавів. З'єднання бокових зрізів і нижніх зрізів
рукавів. З'єднання ластовиць з виробом. Способи обробки низу рукавів.
Обробка рукавів з манжетами (відкладними, пришивними замкнутими і які
застібаються на ґудзик). Технічні вимоги на їх виконання. Кінцеве оздоблення
виробу.
Технологія виготовлення чоловічого жилету. Моделі чоловічих костюмних
жилетів та жилетів, які виготовляються окремо від костюма. Опис
зовнішнього вигляду моделей.
Деталі крою. Назви деталей крою. Зрізи, їх назви. Технічні умови на
розкрій деталей жилету.
Обробка і монтаж: жилету. Дублювання деталей. Обробка виточок і
кишень. ВТО пілочок. Підрізання пілочок і прокладання пружка. Обробка
підкладки пілочок і з'єднання її з підбортами і обшивками низу. З'єднання
пілочок верху жилета і з'єднання її з підкладкою. З'єднання спинки з
пілочками. Кінцеве оздоблення виробу.
Тема 6. Технологія ремонту одягу.
Значення ремонту та оновлення одягу. Відомості про зношеність одягу
та види його ремонту. Середній та значний ремонт, оновлення одягу.
Перешивання одягу. Методи ремонту окремих вузлів одягу.
Лабораторно-практична робота
1.Виконання середнього та складного ремонту.

Типова навчальна програма з предмета
« Матеріалознавство»
№
з/п

1.
2.
3
4
5
6

Теми

Асортимент тканин для виготовлення
костюмів і пальто
Властивості пальтово- костюмних
тканин
Неткані матеріали
Асортимент дублю вальних матеріалів
Оздоблювальні матеріали
Контроль якості швейних матеріалів
Усього годин

Кількість годин
Усього
З них на
лабораторно
– практичні
роботи
6
1
6
4
2
2
3
23

1

1
1
4

Тема 1. Асортимент тканин для виготовлення костюмів і пальто.
Характеристика
асортименту
пальтово- костюмних
тканин.
Волокнистий вміст. Особливості обробки тканин.
Лабораторно - практична робота
1.Вивчення асортименту тканин.
Тема 2.Властивості пальтово - костюмних тканин.
Характеристика властивостей. Вплив властивостей на процеси
швейного виробництва.
Лабораторно-практична робота
1.Визначення властивостей тканин.
Тема 3. Неткані матеріали.
Види нетканих матеріалів. Способи виробництва. Властивості.
Особливості застосування.
Тема 4. Асортимент дублю вальних матеріалів.
Характеристика дублю вальних матеріалів. Що застосовуються для
виготовлення пальт і костюмів. Особливості застосування.
Лабораторно – практична робота :
Підбір дублюальних матеріалів.
Тема 5. Оздоблювальні матеріали.
Види оздоблювальних матеріалів. Призначення, характеристика.
Особливості застосування при виготовлені різних моделей одягу.
Лабораторно – практична робота :
Підбір оздоблювальних матеріалів.
Тема 6. Контроль якості швейних матеріалів.
Визначення сорту тканини. Дефекти тканини і їх вплив на якість
швейного виробу.

Типова навчальна програма
з предмета « Обладнання швейного виробництва»
№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

Теми

Загальна характеристика машин
ланцюгового стібка
Машини потайного стібка
Швейні машини спеціального
призначення
Обладнання для кінцевої ВТО швейних
виробів
Напівавтомати та автомати для
виготовлення виробів пальтовокостюмного асортименту
Обладнання для виконання закріпок,
виготовлення петель
Усього годин

Кількість годин
Усього
З них на
лабораторно
– практичні
роботи
6
1
4
8

1

4
8

4

1

34

3

Тема 1. Загальна характеристика машин ланцюгового стібка.
Машини однониткового, двониткового та трьохниткового
ланцюгових стібків. Характеристика. Робочі органи. Заправка ниток.
Процес утворення стібків. Особливості застосування.
Лабораторно - практична робота
1. Вивчення процесу утворення ланцюгових стібків.
Тема 2. Машини потайного стібка.
Характеристика машин потайного стібка. Будова потайного стібка.
Заправка ниток в машинах потайного стібка. Процес утворення
потайного стібка. Основні регулювання.
Лабораторно – практична робота :
Вивчення процесу утворення потайного стібка
Тема 3 . Швейні машини спеціального призначення.
Види , призначення, застосування спеціальних машин на
технологічних процесах при виготовлені швейних виробів складного
асортименту.
Тема 4. Обладнання для кінцевої ВТО швейних виробів.
Обладнання для дублювання. Види. Особливості застосування.
Паро-повітряні манекени. Призначення. Будова, Особливості
застосування.

Тема 5. Напівавтомати та автомати для виготовлення виробів
пальтово-костюмного асортименту.
Характеристика обладнання для виготовлення окремих вузлів та
деталей, :напівавтомат для з‟єднання внутрішнього краю підборту з
підкладкою; для обробки прорізних кишень в рамку тощо.
Тема 6. Обладнання для виконання закріпок, виготовлення
петель.
Закріпочні машини. Види закріпок. Процес виконання закріпок.
Петельні машини для виконання петель на різних виробах пальтовокостюмної групи.
Лабораторно – практична робота :
Вивчення процесу утворення петель.

Типова навчальна програма
з предмета « Основи конструювання одягу»
Кількість годин
Усього
З них на
Теми
лабораторно
– практичні
роботи
Н.М. 4. Виготовлення чоловічих брюк, напівкомбінезонів
8
2
1. Конструювання чоловічих брюк
Усього
8
2
Блок 5. Виготовлення верхніх сорочок
2. Конструювання чоловічої сорочки
10
2
(основа виробу, рукав до основи, комір)
Усього 10
2
Н.М. 6. Виготовлення жакету, жилету
4
2
3. Конструювання жилету
12
5
4. Конструювання жакету
5. Конструювання основних видів комірів
4
2
Оформлення краю борту та вилогів
6.7. Конструювання двошовного рукава до
2
1
основи.
Основи технічного моделювання
15
4
№
з/п

37

Усього
Усього годин

55

18

Н.М. 4. Виготовлення чоловічих брюк, напів комбінезонів
Тема 1. Конструювання чоловічих брюк
Асортимент брючних виробів. Деталі конструкції брюк. Розмірні
ознаки та прибавки необхідні для побудови креслення чоловічих брюк.
Розрахунок та побудова креслення класичних чоловічих брюк
Лабораторно-практичні роботи №1
1. Розробка конструкції чоловічих брюк.
Тема 2. Конструювання чоловічої сорочки (основа виробу, рукав до
основи, комір)
Прибавка на вільне облягання фігури в залежності від моделі,
тканини, фігури. Вплив прибавок на загальний вигляд виробу. Розрахунок і
побудова базисної сітки креслення основи чоловічої сорочки.
Побудова основної схеми креслення основи плечового виробу. План
побудови основної схеми. Ширина і довжина виробу. Визначення ширини
спинки, пілочки, пройми, ширини виробу по лінії талії і стегон.

Види комірів, які застосовуються в чоловічих сорочках та їх
класифікація. Побудова комірів з застібкою до верха – відкладні сорочкові
коміри з різними видами прилягання до шиї (щільне, нормальне, відстаючі
види прилягання до шиї), коміри-стійки (вертикальної під нахилом,
прилеглої стійки).
Побудова креслення вшивного одношовного рукава.
Розрахунок і побудова ширини і довжини рукава. Розрахунок і
побудова окату рукава. Оформлення окату і низу прямого рукава. Правила
перевірки креслення рукава.
Лабораторно-практичні роботи №2
1. Розробка конструкції чоловічої сорочки.
Н.М. 6. Виготовлення жакету, жилету
Тема 3. Конструювання жилету
Види жіночих жилетів. Прибавки на вільне облягання фігури в
залежності від типу, моделі, фігури. Вплив прибавок на загальний вигляд
виробу.
Побудова базисної сітки креслення основи жилету. Визначення
ширини спинки, пілочки, пройми, ширини виробу по лінії стегон.
Розрахунок і побудова нагрудної, плечової та талевих виточок. Розрахунок
глибини пройми. Правила оформлення креслення по лінії стегон.
Лабораторно-практичні роботи № 3
1. Побудова креслення основи жилету приталеного силуету на типову
фігуру.
Тема 4. Конструювання жакету
Види жіночих жакетів. Прибавки на вільне облягання фігури в
залежності від типу, моделі, фігури.
Побудова базисної сітки креслення основи жакету. Розрахунок і
побудова пілочки та спинки жилету. Розрахунок і побудова нагрудної,
плечової та талевої виточок.
Побудова вертикально – з‟єднувальних та фігурно – з‟єднувальних
швів.
Побудова креслення основи жакету з рукавом реглан, напівреглан та
суцільно кроєним.
Лабораторно-практичні роботи №4
1. Побудова креслення основи жилету приталеного силуету на типову
фігуру.
Тема 5. Конструювання основних видів комірів. Оформлення краю
борту та вилогів
Розрахунки для побудови нижнього коміра.
Розрахунок для визначення довжини коміра, його ширини і форми
кінців. Побудова комірів з застібкою до верху і з лацканами.
Оформлення краю борта та вилогів. Визначення ширини борту та
розташування першої петлі для оформлення вилогів.

Лабораторно-практична робота№5
1. Побудова креслень комірів з вилогами.
Тема 6. Конструювання двошовного рукава до основи
Побудова креслення вшивного двошовного рукава.
Основні мірки для побудови ліній рукава, вертикальної діаметральної
пройми.
Розрахунки для визначення висоти окату рукава, ширини рукава, ліній
ліктів та низу рукава.
Розрахунок і побудова верхнього та нижнього окату рукава;
переднього та ліктьового зрізу нижнього і верхнього рукава. Правила
перевірки креслення рукава.
Лабораторно-практична робота№6
1. Побудова креслення двошовного рукава до основи.
Тема 7. Основи технічного моделювання
Види технічного моделювання. Правила та прийоми технічного
моделювання. Нанесення фасонних ліній на базову основу. Способи
перенесення нагрудної виточки.
Конічне та паралельне розширення різних деталей одягу.
Моделювання горизонтальних та вертикальних конструктивно декоративних ліній (рельєфи, кокетки, підрізи, складки, та інше)
Розробка фасонів виробів методом моделювання на площині.
Лабораторно-практичні роботи №7
1. Моделювання основи виробу по заданому ескізу

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»

№
з\п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Теми

Правові та організаційні основи охорони
праці
Основи безпеки праці при виконанні робіт за
професією «Кравець». Загальні відомості про
потенціал небезпек. Психологія безпеки
праці. Організація роботи з охорони праці
Основи пожежної безпеки
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи
1
4

1
1
1
2
10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Соціальне страхування від нещасних випадків і професійних
захворювань. Соціальна і медична реабілітація працівників. Розслідування
та облік нещасних випадків на виробництві, професійних захворювань і
професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією
«Кравець».
Приклади контролю безпечних умов праці на робочому місці
виробника виробів з металу, порядок їх використання. Правила догляду за
устаткуванням і інструментами, їх безпечна експлуатація.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій,
які характерні для професії: ураження електричним струмом, травматизм
очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях
навчальних закладів.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх
умов у процесі праці (почуття, втримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх
вплив на безпеку праці.

Тема 3. Основи пожежної безпеки
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов‟язаних з викидами, вибухами та
пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності
масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізикохімічних
властивостей
і
параметрів
пальних
речовин,
що
використовуються у технологічній системі.
Теоретичні основи механізму горіння та вибуху.
Параметри і властивості, що характеризують вибухонебезпеку
середовища.
Тема 4. Основи електробезпеки
Колективні та індивідуальні засоби захисту. Попереджувальні
надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади. Занулення та захисне
заземлення, їх призначення.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче
та аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників. Щорічні медичні
огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні
зв'язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.
Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов‟язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості),
шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних
опіках, опіку очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Типова навчальна програма з предмету
«Спеціальне малювання»
№

1
2

Теми
Начерки фігури людини
Розробка моделей одягу.
Усього годин:

Кількість годин
Усього
З них на
практичні
роботи
6
6
10
10
16
16

Тема №1 Начерки фігури людини.
Основні пропорції фігури людини, основи пластичної анатомії будови
тіла, схеми конструктивної та пластичної побудови фігури.
Легкі швидкі начерки фігури людини різними техніками:олівець, вугілля,
туш перо. В різних ракурсах, образах та в різному одязі.
Тема №2 Малювання моделей одягу.
Створення моделей одягу: Виконання ескізів моделей одягу різними
техніками;олівець, вугілля, туш перо, в різних поворотах та ракурсах.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія – 7433 Кравець
Кваліфікація – 4 розряд
Теми
№ з/п

Кількість
годин

1. Виробниче навчання
Н.М. 4. Виготовлення чоловічих брюк, напівкомбінезонів
Обробка окремих деталей та вузлів швейних виробів:
 Обробка прорізних кишень в «рамку»
 Обробка прорізних кишень з клапаном
42
 Обробка застібки в чоловічих брюках
 Обробка краю борту відрізними підбортами
 Волого – теплова обробка деталей виробу

1.

2.

3.

4.

1.
2.

Виготовлення чоловічих брюк, напівкомбінезонів
Усього по темі
Н.М. 5. Виготовлення верхніх сорочок
Виготовлення чоловічих сорочок
Усього
Н.М. 6. Виготовлення жакету, жилету
Виготовлення швейних виробів на підкладці за
індивідуальним замовленням (жилет, жакет)
Усього
Усього годин
2. Виробнича практика
Ознайомлення з підприємством
Самостійне виконання робіт за професією ”Кравець” 4
розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин
Разом

54
96
30
30
114
114
240
7
301
308
548

Н.М. 4. Виготовлення чоловічих брюк, напівкомбінезоні
Тема 1. Обробка окремих деталей та вузлів швейних виробів
Тема вивчається диференційовано в залежності від асортименту
одягу, який виготовляється в навчальних майстернях
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Охорона
праці. Самоконтроль якості. Дефекти при обробці окремих деталей та
вузлів швейних виробів, їх усунення.
Вправи

 Обробка прорізних кишень в «рамку»
 Обробка прорізних кишень з клапаном
 Обробка застібки в чоловічих брюках
 Обробка краю борту відрізними підбортами
 Волого – теплова обробка деталей виробу
Тема 2.Виготовлення чоловічих брюк, напівкомбінезонів
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт. Охорона праці.
Навчально-виробничі роботи:
 Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на
виготовлення чоловічих брюк.
 Підготовка деталей крою до пошиття (нанесення контрольних знаків,
основних конструктивних ліній), перенесення лінії з однієї
симетричної деталі на іншу.
 Волого-теплова обробка половинок брюк.
 Обробка виточок, складок, дрібних деталей.
 З‟єднання передніх половинок брюк з підкладкою
 Обметування зрізів припусків на шов деталей.
 Обробка кишень.
 Обробка бічних та крокових швів.
 Обробка застібки.
 Обробка верхнього зрізу брюк (пришивним поясом, обшивками
тощо).
 Обробка середніх зрізів брюк.
 Обробка низу брюк (швом у підгин, манжетою тощо).
 Кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового виробу, пришивання
фурнітури тощо).
 Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів
Н.М. 5. Виготовлення верхніх сорочок
Тема 3. Виготовлення чоловічих сорочок
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця. Охорона
праці.
Навчально-виробничі роботи
 Ознайомлення з моделлю та технічними умовами на виготовлення
чоловічої сорочки.
 Підготовка деталей крою до пошиття.
 Обробка дрібних деталей.
 Обробка спинки, пілочок (подвійна накладна, пришивна, настрочна
кокетка, накладної кишені, застібки).
 Обробка плечових зрізів.
 Обробка коміра та з‟єднання з горловиною.







Обробка рукавів (розрізу застібки).
Вшивання рукавів в пройму.
Обробка бічних зрізів.
Обробка низу рукавів, нижнього зрізу виробу.
Кінцеве оздоблення виробу (обметування петель, ВТО готового
виробу, пришивання фурнітури).
 Контроль якості готового виробу.
Н.М. 6. Виготовлення жакету, жилету
Тема 4. Виготовлення швейних виробів на підкладці за
індивідуальними замовленнями (жилет чоловічий, жилет жіночий,
жакет)
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт. Охорона праці
Навчально-виробничі роботи:
 Підготовка до І примірки.
 перевірка залишків тканини, що призначена для викроювання
дрібних деталей.;
 перевірка деталей крою, перевірка залишків тканини, що
призначена для підкроювання дрібних деталей
 перенесення контрольних на симетричні деталі, нанесення
конструктивних ліній моделі
 дублювання пілочок, волого-теплова обробка пілочок та
спинки.
 зметування виточок, складок, рельєфів, тощо (по моделі).
 Вметування нижнього коміра в горловину.
 Обробка рукава
 вметування правого рукава в пройму.
 прикріплення плечових накладок
 заметування низу
 Підготовка виробу до другої примірки
 уточнення ліній, що змінилися під час примірки.
 перенесення нових намічених ліній на симетричну деталь
виробу
 обробка спинки пілочок (виточок, складок, кишень, тощо)
 обробка плечових, бічних зрізів
 обробка краю борту, коміра та з‟єднання його з горловиною
виробу
 розкрій деталей підкладки
 обробка рукавів, вметування їх в пройми
 прикріплення плечових накладок
 заметування низу виробу.
 Кінцева обробка виробу

 вшивання рукавів в пройми.
 обробка підкладки, з‟єднання її з виробом
 кінцеве оздоблення виробу (волого-теплова обробка,
обметування петель, пришивання фурнітури тощо)
 контроль якості виробу, усунення можливих дефектів.
Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з підприємством
Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки на
підприємстві. Структура виробництва й організація праці на підприємстві.
Основні цехи підприємства, технологічний процес виготовлення
продукції. Технічні служби, їхні задачі й основні функції. Впровадження
автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій.
Планування праці і контроль якості на виробничій дільниці, у
бригаді, на робочому місці. Система керування охороною праці.
Організація служби охорони праці на підприємстві. Застосування засобів
безпеки праці й індивідуального захисту.
Тема 2. Самостійне виконання робіт за професією «Кравець» 4 розряду
Самостійне виконання робіт кравця 4 розряду при виготовленні
швейних виробів (чоловічих брюк, чоловічих сорочок, жилетів, жакетів,
піджаків, пальт).
Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань і
прогресивних методів обробки новаторів виробництва.
Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил
охорони праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата
матеріалів і електроенергії. Дотримання правил охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт:
- чоловічі брюки;
- чоловічі сорочки;
- жилети жіночий
- жилет чоловічий;
- жакет.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: Кравець
Кваліфікація: 4 розряд
Знає, розуміє:
1. Види кишень, методи їх обробки;
2. Назви деталей крою чоловічих брюк, напівкомбінізонів, вимоги до їх
якості, методи обробки вузлів;
3. Назви деталей крою верхніх сорочок, вимоги до їх якості, методи
обробки вузлів;
4. Назви деталей крою курток, чоловічих жилетів, вимоги до їх якості,
методи обробки вузлів;
5. Назви деталей крою жіночих жакетів, жилетів, вимоги до їх якості,
методи обробки вузлів;
6. Технологію ремонту одягу.
7. Будову чоловічих брюк
8. Будову чоловічої сорочки (основа виробу, рукав до основи та комір)
9. Будову базової основи жіночого виробу
10.Особливості будови жіночих жилетів
11.Особливості побудови жіночих жакетів
12.Будову комірів з вилогами
13.Будову двошовного рукава
14.Принципи моделювання плечових виробів
15.Види ланцюгових стібків та процеси їх виконання;
16.Процес виконання потайного стібка;
17.Види машин спеціального призначення та особливості їх
застосування;
18.Обладнання для кінцевої ВТО виробів;
19.Режими ВТО;
20.Автомати та напівавтомати для обробки окремих вузлів та
деталей в процесі виготовлення швейних виробів;
21.Процес виконання закріпок та виготовлення петель різних видів.
22.Асортимент тканин для виготовлення пальт і костюмів;
23.Властивості та асортимент тканин та допоміжних матеріалів;
24.Дефекти тканини.
Вміє:
1. Виготовляти швейні вироби - халати, нічні сорочки, піжами, сукні,
блузи, спідниці на підкладці, брюки чоловічі та жіночі без
підкладки та на підкладці, чоловічі сорочки, жилети, жакети,
піджаки, плащі, куртки, демісезонні пальта та напівпальта за
індивідуальними замовленнями або в бригаді з розподілом праці;
2. Виконувати всі види ручних робіт;

3. Виконувати всі види волого-теплових робіт з використанням
сучасного обладнання ( з виконанням операцій декатування,
відпарювання, зняття лас);
4. З‟єднувати машинними строчками деталі виробу (на універсальному
та спеціальному швейному обладнанні);
5. Обробляти крайовими швами зрізи деталей;
6. Оздоблювати вироби строчками, додатковими деталями та
фурнітурою;
7. Обробляти петлі ручним або машинним способами, пришивати
ґудзики;
8. Готувати вироби до примірок індивідуально або в бригадах з
розподілом праці;
9. Проводити лагодження швейних виробів середньої складності з
використанням машинних та ручних робіт;
10.Виконувати та читати ескіз моделі;
11.Підібрати тканини, матеріали;
12.Усувати неполадки в роботі швейного устаткування;
13.Чистити вироби в готовому вигляді;
14.Проводити контроль та самоконтроль якості,
13.Дотримуватись безпечних методів роботи, правил санітарії ,
пожежобезпеки та електробезпеки під час роботи.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Визначається навчальним закладом, підприємствами, установами та
організаціями відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики,
програми виробничого навчання

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7433. DВ.18.20-2013
(позначення стандарту)

Професія: Кравець
Код: 7433
Кваліфікація: 5 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
кваліфікованих(підвищення кваліфікації) робітників)

1. Професія: 7433 Кравець
2. Кваліфікація: 5 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги:
Повинен знати:
Н.М.7. Технологію виготовлення виробів платтяного асортименту
складної технологічної обробки та корсетних виробів, методи та прийоми
пошиття, ремонту та волого-теплової обробки, художньої штопки;
штуковки, вплетення вставок, розпошивки швів. Асортимент, конструкцію,
складові частини та деталі виробів зазначеного асортименту;
конструктивні особливості устаткування, яке обслуговується; основи
образотворчої грамоти.
Н.М.8. Види та
властивості тканин костюмно – пальтового
асортименту. Технологію виготовлення верхнього жіночого одягу, методи
та прийоми пошиття, ремонту та волого-теплової обробки, особливості
методів обробки вузлів; види оздоблення, художньої штопання;
штукування, вплетення вставок, розпошивки швів; асортимент,
конструкцію, складові частини та деталі виробів зазначеного асортименту;
конструктивні особливості устаткування, яке обслуговується; основи
образотворчої грамоти.
Н.М.9. Технологію обробки чоловічого верхнього одягу (піджаки,
фраки, пальто) та особливості виготовлення форменого одягу (кітель,
мундир, шинель); методи та прийоми пошиття, ремонту та волого-теплової
обробки, виробів зазначеного асортименту; обслуговування обладнання,
яке обслуговується;асортимент
та властивості матеріалів, які
використовуються.
Повинен вміти:
Н.М.7. Виготовляти вироби платтяного асортименту складної
технологічної обробки, виготовляти корсетні вироби; виконувати
вметування або вшивання невметаних ластовиць, рукавів в закриту
пройму, вшивання чашок бюстгальтера в закритий зріз, ремонтувати
корсетні вироби, Виготовляти зразки одягу з використанням сучасної
технології обробки.
Н.М.8. Виготовляти жіночий верхній одяг костюмно – пальтового
асортименту за індивідуальним замовленням з примірками (пальто
демісезонне, пальто зимове, вироби з хутра). Виконувати художнє
оздоблення виробів, підкроювати
дрібні деталі верху підкладки,
прокладки; здійснювати вметування та вшивання рукавів, комірів; усувати
неполадки в роботі швейного устаткування. Готувати вироби до примірок,
здійснювати лагодження швейних виробів з використанням машинних та
ручних робіт. Виконувати дублювання і волого-теплову обробку всіх

деталей та готового одягу. Проводити контроль та самоконтроль якості
виробу.
Н.М.9. Шити за індивідуальними замовленнями верхній чоловічий
одяг(піджаки, фраки, пальто), формений одяг (кітелі, мундири, шинелі), а
також моделі та зразки, ремонтувати та оновлювати брюки,
напівкомбінезони, верхні сорочки, куртки, жилети чоловічі(крім жилетів на
хутряній підкладці), бушлати, сорочки формені різноманітних матеріалів
на машинах або вручну без розподілу праці або з її розподілом у бригаді у
разі наявності в складі робіт операцій з : відновлення крейдяних ліній,
нанесення після примірки, викроювання, підкроювання деталей верху,
підрізки деталей верху з попереднім наметуванням ліній. Шити з
розподілом праці та ремонтувати пальта, піджаки, фраки, візитки, жакети
на прокладці та підкладці, верхні хутряні вироби, шинелі, плащі, кітелі,
мундири, комбінезони, у разі наявності в складі робіт операцій з: обробки
бортів, лацканів, коміра, горловини, пройм, прорізних кишень, обшивних
петель, розрізів переду планками, з‟єднання коміра з горловиною, зметаних
рукавів з проймами, ліфу зі спідницею, підкладки з верхом виробу при
обкантованих деталях верху, обметування петель вручну, викроювання та
підгонки підкладки за верхом виробу, спрасування вручну пілочок верху
для створення форми в області грудей, посадки зметаних рукавів,
наметаного підборту, верхнього коміра. Виконувати художню штопання,
штукування, вплітати вставки, розпошивати шви під час ремонту різних
виробів та матеріалів.
4.Загальнопрофесійні вимоги
Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержувати норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і
усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії,
повені тощо);
5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які навчатимуться в
системі професійно-технічної освіти
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за
професією кравця 4 розряду – не менше 1 року.
6. Сфера професійного використання випускника
Виробництво швейних виробів на замовлення населення;
виробництво трикотажних виробів на замовлення населення; виробництво
трикотажних
виробів
спеціалізованими
підприємствами
за
індивідуальними замовленнями населення; ремонт трикотажних виробів;
виробництво одягу зі шкіри спеціалізованими підприємствами за
індивідуальними замовленнями населення; виробництво робочого одягу;

виробництво верхнього одягу спеціалізованими підприємствами за
індивідуальними замовленнями населення; виробництво спіднього одягу
спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями
населення; пошиття хутрових виробів на замовлення населення; ремонт
хутрових виробів.
7. Специфічні вимоги
7.1.Вік: по закінченню терміну навчання – не менше 16 років
7.2 Стать: чоловіча, жіноча
7.3 Медичні обмеження.

Типовий навчальний план
Професія 7433 Кравець
Кваліфікація 5 розряду
Загальний фонд навчального часу 634 години
№п/п

Навчальні предмети

1

Загальнопрофесійна
підготовка
Основи галузевої економіки
Інформаційні технології
Основи трудового
законодавства
Резерв часу
Професійно – теоретична
підготовка
Технологія виготовлення
одягу
Матеріалознавство
Обладнання
Конструювання одягу
Охорона праці
Спеціальне малювання
Професійно – практична
підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна
атестація
Загальний обсяг
навчального часу(без пункту
4)

2

3
3.1
3.2
4
5
6

Кількість годин
Усього
Практичні
роботи
27
7
7
7

2

6
159

14

88

8

7
7
22
10
25
441

2
4

138
303
10
7
634

30

Типовий навчальний план
Професія 7433 Кравець
Кваліфікація 5 розряду
Загальний фонд навчального часу 634 години
№п
/п

Навчальні предмети

1

Загальнопрофесійна підготовка
Основи галузевої економіки
Інформаційні технології
Основи трудового законодавства
Резерв часу
Професійно – теоретична
підготовка
Технологія виготовлення одягу
Матеріалознавство
Обладнання
Конструювання одягу
Охорона праці
Спеціальне малювання
Професійно – практична
підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна
атестація
Загальний обсяг навчального
часу(без пункту 5)

2

3
3.1
3.2
4
5
6

Кількість годин
Навч.
модуль
7

Навч.
модуль
8

Навч. Всього
модуль
9

27
7
7
7
6
159

7
7
7
6

23

43

22

6
10
25

8

8

30

54

54

88
7
7
22
10
25
441

Практич
ні
роботи

2

14
8
2
4

138
303
7
634

30

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією «кравець»
7.
-

Кабінети:
технології виготовлення одягу,
спеціального малювання,
обладнання,
конструювання одягу,
матеріалознавства,
охорони праці.

8. Лабораторії:
- матеріалознавства,
- обладнання.
9. Майстерні:
- швейна.

Типова навчальна програма з предмета
« Основи галузевої економіки і підприємництва»

№
з/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.

7.

Кількість годин
З
них
Теми
лабораторно
Усього
– практичні
роботи
Швейна промисловість, її роль і 1
місце
в
системі
народного
господарства. Суспільні форми
організації виробництва
Підприємство,
як
суб'єкт 1
господарювання
Управління
і
структура 1
підприємства. Зовнішнє середовище
господарювання
Ресурси та майно підприємства
1
Трудові ресурси і основи організації 1
на підприємстві
Основи технічного нормування 1
праці на підприємствах швейної
галузі
Мотивація і оплата праці
1
Усього годин: 7

Тема 1. Швейна промисловість, її роль і місце в системі народного
господарства. Суспільні форми організації виробництва
Народне господарство України, його структура. Структура
промисловості. Галузі промисловості гр.. "А" і гр.. "Б". Структурна
перебудова економіки промисловості. Розвиток галузей. Швейна
промисловість, її характеристика, етапи і перспективи розвитку в умовах
ринку. Сировинна база галузі.
Сутність
концентрації
виробництва.
Оптимальні
розміри
виробництва. Показники рівня концентрації.
Спеціалізація і кооперування виробництва. Види спеціалізації та
кооперування. Поняття про комбінування, його форми. Особливості
комбінування в галузях промисловості.
Тема 2. Підприємство, як суб'єкт господарювання
Визначення, цілі і напрямки діяльності. Правові основи
функціонування. Статус підприємства. Колективний договір. Види
підприємств за формами власності. Добровільні об'єднання підприємств і
організацій:
асоціації,
корпорації,
консорціуми,
концерни,
картелі(синдикати), трести, фінансові групи, холдинги.
Тема 3. Управління і структура підприємства. Зовнішнє середовище

господарювання
Необхідність управління. Функції управління. Виробнича структура
підприємства. Організаційна структура управління.
Вплив зовнішнього оточення на діяльність підприємства. Поняття і
складові компоненти зовнішнього середовища. Характеристика окремих
суб'єктів мікро середовища. Мікро середовище господарювання, його
чинники.
Тема 4. Ресурси та майно підприємства
Характеристика виробничих фондів та іншого майна. Виробничі
фонди підприємства. Оцінка, класифікація і структура основних
виробничих фондів. Амортизація основних виробничих фондів.
Ефективність відтворення та використання основних фондів.
Поняття про оборотні засоби, їх сутність. Класифікація оборотних
засобів швейній галузі, їх структура. Оборотні фонди і фонди обертання, їх
склад. Кругообіг оборотних засобів, швидкість обігу. Показники
використання оборотних засобів. Значення і основні заходи по
прискоренню оборотності оборотних засобів.
Тема 5. Трудові ресурси і основи організації на підприємстві
Трудові ресурси - найважливіший елемент економічного потенціалу
держави. Проблеми зайнятості та безробіття в сучасних умовах. Структура
кадрів на підприємстві.
Поняття про продуктивність праці. Показники та методи
вимірювання продуктивності праці. Розрахунок показників продуктивності
праці. Шляхи підвищення продуктивності праці.
Організація праці робітників на підприємстві. Вплив нової техніки на
вдосконалення організації праці. Характеристики умов праці. Вплив
організації праці на її продуктивність.
Тема 6. Основи технічного нормування праці на підприємствах
швейної галузі.
Технічне нормування праці, його сутність та задачі.
Виробничий процес, його складові частини. Операція, види операції.
Класифікація втрат робочого часу, їх характеристики.
Види норм на підприємстві : норма часу, норма виробітку, норма
обслуговування , їх характеристики та розрахунок.
Методи нормування праці, їх характеристики.
Способи вивчення робочого часу спостереженням: фотографія
робочого часу, її зміст, призначення , види. Хронометраж, призначення,
підготовка до проведення, обробка.
Розрахунково-аналітичний метод нормування праці, його сутність.
Організація нормувальної роботи на підприємстві. Процент виконання та
освоєння норм.
Тема 7. Мотивація і оплата праці
Закон України про оплату праці. Основна заробітна плата, додаткова
заробітна плата. Тарифна система оплати праці, їх системи, розрахунок.

Типова навчальна програма з предмета
« Інформаційні технології»
Кількість годин
№ з/п

1.

Теми

Усього

Комп‟ютери в сучасному 7
виробництві одягу
7
Усього годин:

З них лабораторно
– практичні
роботи.
2
2

Тема 1 Комп’ютери в сучасному виробництві одягу
Використання комп‟ютерів в управлінні виробництвом. Поняття про
автоматизовані системи управління підприємством (АСУП) та
автоматизовані системи управління технологічними процесами (АСУТП).
Задачі АСУП та АСУТП. Використання комп‟ютерів у виготовленні одягу.
Системи автоматизованого проектування передових зарубіжних і
вітчизняних фірм: „Інвестроніка”, „Гербер”, „Лектра”, „Абріс”, „Леко”,
„Грація” тощо.
Необхідність існування в ринкових умовах підприємств, здатних
задовольнити потреби індивідуального споживача, що має відхилення в
тілобудові або бажає мати унікальний високомодний одяг. Виготовлення
одягу для різних фігур за зразками-еталонами промисловим методом.
Необхідність формалізації вихідних даних і процесу проектування.
Лабораторно-практична робота:
1.
Складання алгоритму управління одним з модулів системи
автоматизації проектування.

Типова навчальна порограма з предмета
«Основи трудового законодавства»
*
№
з/п
1.
2.
3.

Кількість годин
Теми

Усього

Права громадян України на працю, трудовий
договір
Правове регулювання робочого часу і часу
відпочинку. Трудова дисципліна. Матеріальна
відповідальність
Соціальні гарантії та соціальний захист
працівників
Усього годин:

1

3 них
лабораторно практичні
роботи

5
1
7

Тема Права громадян України на працю, трудовий договір
Конституція України про права і свободи людини і громадянина.
Основні трудові права і обов'язки працівників. Особливості регулювання
праці деяких категорій працівників.
Трудовий договір, його зміст і форми. Терміни трудового договору.
Випробні терміни при прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу.
Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору
з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу, за
вимогами профспілкового органу.
Гарантії забезпечення права на працю звільненим працівникам.
Порядок їх звільнення.
Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку.
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність
Право громадян на відпочинок. Види робочого часу, зумовлені його
тривалістю. Підсумковий облік робочого часу. Обмеження надурочних
робіт. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання.
Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.
Правові засади зміцнення трудової дисципліни. Заохочення за успіхи
в роботі, стягнення за порушення трудової дисципліни.
Види і межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і
порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.
Трудові спори, порядок їх розгляду. Виконання рішень комісій з
трудових спорів, народного суду.
Тема 3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників
Право громадян України на зайнятість. Регулювання та організація
зайнятості населення. Компенсація при втраті роботи.
Контроль і відповідальність за порушення законодавства про
зайнятість населення

Типова навчальна програма з предмета
« Технологія виготовлення одягу»
№
з/п

Кількість годин
Усього
З них на
Теми
лабораторно
– практичні
роботи
Н.М. 7. Виготовлення виробів платтяного асортименту складної
технологічної обробки
1
Виготовлення виробів платтяного
17
4
асортименту підвищеної складності
2
Особливості обробки корсетних виробів
6
Усього
23
4
Н.М. 8. Виготовлення жіночого одягу костюмно – пальтового
асортименту
3
43
Технологія обробки жіночого

верхнього одягу
Усього
Н.М. 9. Виготовлення чоловічого одягу
4. Технологія обробки чоловічого верхнього
одягу( піджаки, фраки, пальто)
5. Особливості виготовлення форменного
одягу ( кітель, мундир, шинель)
Усього
Усього годин

43
16

4

6
22
88

4
8

Н.М. 7. Виготовлення виробів платтяного асортименту складної
технологічної обробки
Тема 1. Виготовлення виробів платтяного асортименту підвищеної
складності
Технологія обробки виробів з драпіруванням. Обробка виробів зі
вставками. Особливості обробки суконь складних конструкцій. Технологія
обробки та з‟єднання з горловиною складних комірів. Сучасні застібки та
їх обробка. Нові технології в обробці кишень.
Тема 2. Особливості обробки корсетних виробів
Моделі сучасних корсетних виробів. Особливості конструкції
корсетних виробів. Деталі крою. Зрізи. Обробка та з‟єднання основних
елементів корсетного виробу. Обробка застібки та низу. Оздоблення
сучасної моделі корсетних виробів.

Н.М. 8. Виготовлення жіночого одягу костюмно – пальтового
асортименту
Тема 3. Технологія обробки жіночого верхнього одягу.
Моделі одягу пальтово-костюмного асортименту. Опис зовнішнього
вигляду. Деталі крою. Назви ліній та зрізів. Технічні умови на розкрій.
Дублювання деталей жіночого пальто. Правила і способи зшивання
виточок та рельєфів. Волого-теплова обробка виточок. ВТО пілочок.
Обробка бортів підбортами. Уточнення країв борту та низу,
прокладання пружка. Призначення підбортів, види підбортів. Форма і їх
розміри. Кількість і місця допустимих надставок. З‟єднання основних
частин. ВТО підбортів. Наметування підбортів на пілочки. Спрасування
посадки і обшивання бортів і низу. Виметування бортового краю.
Виконання оздоблювальної строчки по краю борта. Способи обробки
бортових країв. Обробка внутрішньої застібки.
Обробка спинок. Обробка деталей з кокетками. Обробка спинки зі
шлицею. Обробка спинок суцільних і зі швом по середині.
З„єднання пілочок зі спинкою по боковим та плечовим зрізам.
Контрольні надсічки на деталях виробу, їх призначення для правильного
з‟єднання деталей. З‟єднання бокових зрізів у виробах з різним ступенем
прилягання. Місця посадки. Технічні вимоги до з‟єднання бокових зрізів.
ВТО бокових швів. Обробка виточок по плечових зрізах спинки, ширина
шва з‟єднання плечових зрізів. Наявність і величина посадки. ВТО
плечових швів. Обробка низу виробу.
Обробка коміру та з„єднання його з горловиною. З‟єднання частин
нижнього коміра. Технічні умови і способи з‟єднання нижнього коміра з
прокладкою. Волого-теплова обробка нижнього коміра. Уточнення зрізів
нижнього коміра. З‟єднання нижнього коміра з верхнім обшивним швом.
З‟єднання коміра з виробом.
Обробка рукавів. Види рукавів. Складові частини рукавів. Обробка
верха двох шовного вшивного рукава без шлиці. Технологія обробки
підкладки рукавів і способи з‟єднання її з рукавами. Обробка рукавів з
простроченими, відлітними і відкритими птицями.
Обробка рукавів з манжетами (відкладними, пришивними замкнутими
і які застібаються на ґудзик).
З'єднання рукавів з проймами. Контрольні точки для з'єднання
рукавів з проймами. Розподіл посадки по окремих ділянках. Величина
посадки рукавів в залежності від конструкції виробу і тканини. Вметування
і вшивання рукавів у пройми. Обробка пройм, (обробка верхніх і задніх
плечових накладок, підокатників).
Тканини, які використовують для підкладки. Призначення підкладки.
Деталі крою підкладки. Обробка утеплювальної прокладки та з‟єднання з
виробом. Послідовність обробки підкладки. З'єднання з виробом відлітної
по низу підкладки. З'єднання з виробом підкладки, яка пришита по низу.
Особливості обробки утеплювальної прокладки та з‟єднання її з виробом.

Н.М. 9. Виготовлення чоловічого одягу
Тема 4. Технологія обробки чоловічого верхнього одягу
Моделі чоловічого верхнього одягу (пальта демісезонні, зимові, на
півпальто, піджаки, смокінги, фраки, жилети тощо).
Опис зовнішнього вигляду.
Деталі крою. Назви деталей крою. Назви ліній та зрізів деталей крою.
Напрямок нитки основи на деталях допустимі відхилення від нитки основи.
Підготовка крою до виготовлення. Перевірка крою. Використання
допоміжних лекал при перевірці, підрізуванні та обробці дрібних деталей.
Дублювання деталей.
Початкова обробка пілочок. Призначення виточок. Види виточок та
способи обробки за місце їх розташування.
Обробка виточок: верхніх, передніх, бокових. Правила і способи
зшивання виточок. Волого-теплова обробка виточок.
Обробка пілочок з відрізним бочком.
Волого-теплова обробка пілочок. З метою утворення випуклості на
груди. Волого-теплова обробка пілочок на пресі та праскою. Технічні
умови на виконання цієї операції. Прогресивні методи роботи при вологотепловій обробці пілочок.
Обробка підбортів. Призначення підбортів. Форма та розміри.
Кількість і місце можливих надставок з‟єднання основних частин. Ширина
шва. Волого-теплова обробка підбортів. Способи обкантування внутрішніх
країв підбортів в чоловічих пальтах. Обробка кишені на припуску підборта.
Обробка петель на підбортах для пальт з потайною застібкою.
Обробка бортів.
Обробка спинок. З‟єднання пілочок зі спинкою Обробка коміра та
з‟єднання його з горловиною. Обробка рукавів та з‟єднання їх з проймами.
Розкрій, обробка та з‟єднання підкладки з виробом.
Кінцева обробка.
Тема 5. Особливості виготовлення форменого одягу ( мундира, кітеля,
шинелі)
Моделі форменого о одягу (мундира, шинелі тощо).
Вимоги до виготовлення форменого одягу. Опис зовнішнього
вигляду.

Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
№
з/п

1.
2.
3.

Теми

Комплексні дублю вальні матеріали,
штучна шкіра, замша
Трикотажні полотна
Утеплювальні матеріали
Усього годин

Кількість годин
Усього
З них на
лабораторно
– практичні
роботи
3
3
1
7

2
2

Тема 1. Комплексні дублю вальні матеріали, штучна шкіра, замша.
Комплексні дублю вальні матеріали. Види, характеристика. Способи
застосування. Штучна шкіра та замша. Способи одержання. Види.
Особливості обробки.
Лабораторно – практична робота :
Вивчення асортименту комплексних матеріалів, штучної шкіри та
замші.
Тема 2. Трикотажні полотна.
Особливості виробництва трикотажних полотен, будова, хімічний
склад, властивості. Асортимент трикотажних полотен.
Лабораторно - практична робота
Визначення властивостей трикотажних полотен.
Тема 3. Утеплювальні матеріали.
Асортимент, властивості, способи одержання, застосування.

Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання»
№
з/п

1.
2.

Теми

Загальні відомості про обладнання для
вишивки
Новітнє обладнання для волого-теплової
обробки і клейового з‟єднання деталей
Усього годин

Кількість годин
Усього
З них на
лабораторно
– практичні
роботи
3
4
7

Тема 1. Загальні відомості про обладнання для вишивки.
Загальна характеристика вишивальних машин. Будова, принцип
роботи, обслуговування.
Тема 2. Новітнє обладнання для волого-теплової обробки і клейового
з’єднання деталей.
Нові види обладнання для ВТО. Характеристика. Принцип роботи.
Автоматизовані машини для ВТО при виготовленні різних видів одягу.

Типова навчальна програма з предмета
« Основи конструювання одягу»
№ з/п

Теми

Кількість годин
Усього
З них на
лабораторно
– практичні
роботи
Н.М. 7. Виготовлення виробів платтяного асортименту складної
технологічної обробки
Побудова корсетного виробу на основі
6
1.
базової конструкції плечового виробу.
Усього
6
Н.М.8. Виготовлення жіночого одягу костюмно – пальтового
асортименту
Побудова базової конструкції жіночого
8
2
2.
пальто.
Усього
8
2
Н.М. 9. Виготовлення чоловічого одягу
Побудова базової конструкції чоловічого
8
2
3.
піджака.
Усього
8
2
4
Усього годин
22
Н.М. 7. Виготовлення виробів платтяного асортименту складної
технологічної обробки
Тема 1. Побудова корсетного виробу на основі базової конструкції
плечового виробу
Види і фасони корсетних виробів. Конструктивні особливості
корсетних виробів.
Мірки для побудови креслення корсету. Розмірні ознаки та прибавки,
необхідні для конструювання корсетів. Послідовність побудови базисної
сітки креслення корсету. Розрахунок для визначення положення основних
горизонтальних ліній: обхвата грудей, талії, стегон і лінії низу. Розрахунок
для визначення ширини виробу по лінії стегон і талії. Розрахунки для
визначення положення ліній виточок.
Особливості побудови корсетних суконь.
Технічне моделювання корсетних виробів в залежності від фасону та
асортименту.
Лабораторно-практичні роботи №1
1. Моделювання корсетного виробу на основі базової конструкції
плечового виробу.

Н.М. 8. Виготовлення жіночого одягу костюмно – пальтового
асортименту
Тема 2. Побудова базової конструкції жіночого пальто
Прибавка на вільне облягання фігури в залежності від моделі,
тканини, фігури. Вплив прибавок на загальний вигляд виробу. Розрахунок і
побудова базисної сітки креслення основи. Побудова основної схеми
креслення основи жіночого пальто. План побудови основної схеми.
Визначення ширини спинки, пілочки, пройми, ширини виробу по лінії талії
і стегон, фактори, які впливають на їх величину. Розрахунок і побудова
нагрудної і плечової виточок. Залежність глибини виточок від будови тіла
людини. Розрахунок глибини пройми.
Розрахунок і побудова виточок по лінії талії. Правила оформлення
креслення по лінії стегон.
Побудова креслення вшивного одношовного рукава з виточкою по
окату.Побудова двошовного рукава зі шлицею. Розрахунок і побудова
ширини і довжини рукава. Розрахунок і побудова окату рукава.
Оформлення окату і низу прямого рукава. Правила перевірки креслення
рукава.
Види комірів та капюшонів, які застосовуються в жіночих пальто та їх
класифікація. Побудова комірів з вилогами різного ступеню прилягання.
Побудова різних видів капюшонів (суцільно кроєних, відрізних,
одношовних, двошовних).
Лабораторно-практичні роботи №2
1. Побудова базової конструкції жіночого пальто.
Н.М. 9. Виготовлення чоловічого одягу
Тема 3. Побудова базової конструкції чоловічого піджака
Прибавка на вільне облягання фігури в залежності від моделі,
тканини, фігури. Вплив прибавок на загальний вигляд виробу. Розрахунок і
побудова базисної сітки креслення основи.
Побудова основної схеми креслення основи чоловічого пальто. План
побудови основної схеми. Визначення ширини спинки, пілочки, пройми,
ширини виробу по лінії талії і стегон, фактори, які впливають на їх
величину. Розрахунок і побудова нагрудної і плечової виточок. Залежність
глибини виточок від будови тіла людини. Розрахунок глибини пройми.
Розрахунок і побудова виточок по лінії талії. Правила оформлення
креслення по лінії стегон.
Побудова двухшовного рукава зі шлицею. Розрахунок і побудова
ширини і довжини рукава. Розрахунок і побудова окату рукава.
Оформлення окату і низу прямого рукава. Правила перевірки креслення
рукава.
Види комірів, які застосовуються в чоловічих пальто та їх
класифікація. Побудова комірів з вилогами різного ступеню прилягання.
Лабораторно-практична робота №3
1. Побудова базової конструкції чоловічого пальто.

Типова навчальна програма з предмета
«Охорона праці»

№
з\п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Теми

Правові та організаційні основи охорони
праці
Основи безпеки праці при виконанні робіт за
професією «Кравець». Загальні відомості про
потенціал небезпек.
Організація роботи з охорони праці
Основи пожежної безпеки
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди.
Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи
2
3

1
1
1
2
10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення
охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і
порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при
підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України,
Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України,
Закон України «Про загальнообов‟язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про
охорону здоров‟я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
Закон України «Про колективні договори і угоди».
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян
на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила
внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників.
Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на
охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за
важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх.
Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці,
нормативно-правових актів з охорони праці.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, пов‟язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і
здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні
захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і
професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання
травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні,
санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від
нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична
реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на
виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією
«Кравець». Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія
безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.
Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (слюсарних,
кувальних). Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих
метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Приклади контролю безпечних умов праці на робочому місці
виробника виробів з металу, порядок їх використання. Правила догляду за
устаткуванням і інструментами, їх безпечна експлуатація.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій,
які характерні для професії: ураження електричним струмом, травматизм
очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях
навчальних закладів.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх
умов у процесі праці (почуття, втримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх
вплив на безпеку праці.
Тема 3. Основи пожежної безпеки.
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню і електричної енергії, використання
непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил
використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів,
відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні
властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна
сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота,
пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Особливості гасіння пожежі
на об‟єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов‟язаних з викидами, вибухами та
пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності
масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізикохімічних
властивостей
і
параметрів
пальних
речовин,
що
використовуються у технологічній системі.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість
дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
пил,тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії
вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і
спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають
гострі та хронічні захворювання.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче
та аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників. Щорічні медичні
огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо
інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях,
припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з
носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та
штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні
зв'язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.
Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов‟язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості),
шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних
опіках, опіку очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Робоча навчальна програма з предмету
«Спеціальне малювання»
№

Теми

1
2
3

Зображення драпіровок.
Зображення класичних моделей одягу.
Зображення авторських моделей вбрання у
різних техніках.
Усього годин:

Кількість годин
Усього
З них на
практичні
роботи
5
5
10
10
10
10
25

25

Тема №1.Зображення драпіровок.
Основні закони малюнку з натури драпіровок різних за фактурою та
складністю, світлотіньове вирішення, штрих, тушування.
Тема №2.Зображення класичних моделей одягу.
Зображення класичних моделей одягу на основі національних форм,
історичних моделей костюму основі класичних форм древнього світу,
готичного періоду та Доби Відродження.
Тема №3.Зображення авторських моделей вбрання у різних техніках.
Зображення авторських моделей вбрання різноманітними техніками:
графіка, монотипія, аплікація і за допомогою різних стилів та напрямків
образотворчого мистецтва: пуантилізм, кубізм.

Робоча навчальна програма з виробничого навчання
Професія – 7433 Кравець
Кваліфікація – 5 розряд
Теми
№ з/п

Кількість
годин

1.Виробниче навчання
Н.М. 7. Виготовлення виробів платтяного асортименту складної
технологічної обробки
Виготовлення виробів платтяна – блузочного
1.
асортименту підвищеної складності (блузи складних
30
конструкцій, корсетні вироби)
Усього
30
Н.М. 8. Виготовлення жіночого одягу костюмно – пальтового
асортименту
Виготовлення жіночого одягу пальтово – костюмного
асортименту за індивідуальним замовленням з
2.
54
примірками (пальто демісезонне, пальто зимове,
виробів з хутра)
Усього
54
Н.М. 9. Виготовлення чоловічого одягу
Виготовлення чоловічого одягу за індивідуальним
3.
замовленням з примірками ( піджак, фрак, формений
54
одяг (китель, шинель тощо))
Усього
54
138
Усього годин
2. Виробнича практика
1.
Ознайомлення з підприємством
7
2.
Самостійне виконання робіт за професією ”Кравець”
296
5 розряду
Кваліфікаційна пробна робота
303
Усього
441
Разом
Н.М. 7. Виготовлення виробів платтяного асортименту складної
технологічної обробки
Тема 1. Виготовлення виробів платтяна – блузочного асортименту
підвищеної складності (блузи складних конструкцій, корсетні вироби)
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт. Охорона праці.
Удосконалення навичок виготовлення швейних виробів платтяна –
блузочного асортименту підвищеної складності

Навчально-виробничі роботи
 ознайомлення з моделлю виробу, з технічними умовами на
виготовлення виробу, особливістю конструкцій;
 перевірка деталей крою;
 перевірка залишків тканини, що призначена для викроювання
дрібних деталей;
 обробка та з‟єднання основних елементів виробу;
 обробка застібки та низу;
 кінцеве оздоблення
 контроль та самоконтроль якості
Н.М. 8. Виготовлення жіночого одягу костюмно – пальтового
асортименту
Тема 2. Виготовлення жіночих виробів пальтово-костюмного
асортименту за індивідуальними замовленнями
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт. Охорона праці.
Удосконалення навичок виготовлення швейних виробів пальтовокостюмного асортименту з виконанням примірок.
Навчально-виробничі роботи
 підготовка виробів до примірок
 обробка та з‟єднання основних елементів виробу
 кінцеве оздоблення виробу
 контроль та самоконтроль якості
Н.М. 9. Виготовлення чоловічого одягу
Тема 2. Виготовлення чоловічого одягу за індивідуальним
замовленням з примірками ( піджак, фрак, формений одяг (кітель,
шинель тощо))
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт. Охорона праці.
Удосконалення навичок виготовлення швейних виробів чоловічого
одягу з виконанням примірок.
Навчально-виробничі роботи
 підготовка виробів до примірок
 обробка та з‟єднання основних елементів виробу
 кінцеве оздоблення виробу
 контроль та самоконтроль якості
Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з підприємством
Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки на
підприємстві. Структура виробництва й організація праці на підприємстві.

Основні цехи підприємства, технологічний процес виготовлення
продукції. Технічні служби, їхні задачі й основні функції. Впровадження
автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій.
Планування праці і контроль якості на виробничій дільниці, у
бригаді, на робочому місці. Система керування охороною праці.
Організація служби охорони праці на підприємстві. Застосування засобів
безпеки праці й індивідуального захисту
Тема 2. Самостійне виконання робіт за професією „Кравець” 5 розряду
Самостійне виконання робіт за професією „Кравець” 5 розряду
виготовлення швейних виробів за індивідуальними замовленнями (вироби
пальтово-костюмного асортименту).
Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань і
прогресивних методів обробки новаторів виробництва.
Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил
охорони праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата
матеріалів і електроенергії. Дотримання правил охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт: підготовка виробу до першої та другої примірок,
кінцева обробка виробів платтяна – блузочного асортименту підвищеної
складності та пальтово-костюмного асортименту.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: Кравець
Кваліфікація: 5 розряд
Знає, розуміє:
4. Будову, принцип роботи та методи обслуговування вишивальних
машин.
5. Нові види сучасного обладнання, в тому числі для ВТО.
6. Вимоги до виготовлення верхнього жіночого одягу;
7. Назви деталей крою, вимоги до їх якості, методи обробки вузлів;
8. Вимоги до виготовлення верхнього чоловічого одягу;
9. Назви деталей крою, вимоги до їх якості, методи обробки вузлів;
10.Вимоги до виготовлення форменого одягу;
11.Особливості методів обробки вузлів;
12.Особливості обробки суконь складних конструкцій;
13.Назви деталей крою корсетних виробів, вимоги до їх якості, методи
обробки вузлів;
14.Асортимент трикотажних полотен;
15.Асортимент утеплювальних матеріалів;
16.Асортимент штучної шкіри та замши;
17.Види комплексних дублю вальних матеріалів, способи їх обробки та
застосування;
18.Режими ВТО;
19.Будову базової конструкції корсету;
20.Будову базової конструкції жіночого пальто;
21.Особливості побудови чоловічого піджака та пальта;
22.Будову рукавів;
23.Принципи побудови корсетних виробів.
Вміє:
1. Виготовляти швейні вироби - сукні, корсетні вироби, блузи, спідниці
на підкладці, брюки чоловічі та жіночі, чоловічі сорочки, жилети,
жакети, піджаки, чоловічі костюми, плащі, куртки, демісезонні та
зимові пальта, напівпальта, вироби зі шкіри та штучного хутра,
трикотажних полотен, зразки моделей підвищеної складності за
індивідуальними замовленнями або в бригаді з розподілом праці;
2. Виготовляти зразки одягу з використанням сучасної технології
обробки, устаткування;
3. Готувати вироби до примірок, здійснювати лагодження швейних
виробів з використанням машинних та ручних робіт;
4. Виконувати дублювання і волого-теплову обробку всіх деталей та
готового одягу;
5. Виконувати художнє оздоблення виробів;
6. Підкроювати дрібні деталі верху підкладки, прокладки;
7. Здійснювати вметування та вшивання рукавів, комірів;
8. Усувати неполадки в роботі швейного устаткування;
9. Проводити контроль та самоконтроль якості.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Визначається навчальним закладом, підприємствами, установами та
організаціями відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики,
програми виробничого навчання

Міністерство освіти і науки України
Міністерство соціальної політики України

Державний стандарт
професійно-технічної освіти

ДСПТО 7433. DВ.18.20-2013
(позначення стандарту)

Професія: Кравець
Код: 7433
Кваліфікація: 6 розряд

Видання офіційне

Київ 2013

Освітньо-кваліфікаційна характеристика випускника
професійно-технічного навчального закладу
(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) підготовку
кваліфікованих робітників)

1. Професія: 7433 Кравець
2. Кваліфікація: 6 розряд
3. Кваліфікаційні вимоги:
Н.М.10: Технологію виготовлення авторських моделей, колекційних
виробів, виставкових, вечірніх та весільних ансамблів, театральних
костюмів. Методи та прийоми пошиття, оздоблення, ремонту та вологотеплової обробки, асортимент, конструкцію, складові частини та деталі
виробів зазначеного асортименту; будову, призначення та правила
експлуатації швейного обладнання, застосування швейних автоматів та
напівавтоматів.
Н.М.11: Технологію виконання складного ремонту одягу та
виконання художнього оздоблення виробів. Способи художнього
оздоблення одягу.
Режими
волого-теплової обробки, правила експлуатації швейного
обладнання, властивості всіх видів тканин, що використовуються.
Повинен вміти:
Н.М.10: Шити за індивідуальними замовленнями швейні вироби, а
також моделі та зразки підвищеної складності – авторські моделі,
колекційні вироби, виставкові, вечірні та весільні ансамблі, театральні
костюми.
.Виконувати та читати ескіз моделі; Проводити контроль та самоконтроль
якості. Проводити інструктаж для кравців, які мають нижчий
кваліфікаційний розряд.
Н.М.11: Ремонтувати та оновлювати пальта, піджаки, фраки, візитки,
жакети на підкладці та прокладці, верхні хутряні вироби, шинелі, плащі,
кітелі, мундири, комбінезони, вироби платтяного асортименту крім верхніх
сорочок, брюк, напівкомбінезонів з різних матеріалів на машинах або
вручну без розподілу праці або з її розподілом у бригаді у раз наявності в
складі робіт операцій з: відновлення крейдяних ліній, нанесення після
примірки, викроювання, підкроювання деталей верху, підрізки деталей
верху з попереднім наметуванням ліній, остаточної волого-теплової
обробки зазначених виробів, вметування або вшивання невметаних
ластовиць, рукавів у закриту пройму. Виконувати художнє оздоблення
виробів. Брати участь у запуску нових моделей, читати ескізи моделей.
Проводити інструктаж для кравців, які мають нижчий кваліфікаційний
розряд. Проводить дублювання і ВТО всіх деталей та готового одягу;
виконувати художнє оздоблення виробів Виконувати та читати ескіз
моделі. Проводити контроль та самоконтроль якості.
4.Загальнопрофесійні вимоги

Повинен:
а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці;
б) додержуватись норм технологічного процесу;
в) не допускати браку в роботі;
г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і
навколишнього середовища, додержувати норм, методів і прийомів
безпечного ведення робіт;
д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і
усунення природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії,
повені тощо);
5. Вимоги до освітньо-кваліфікаційного рівня осіб, які
навчатимуться в системі професійно-технічної освіти
Професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за
професією кравця 5 розряду – не менше 1 року.
6. Сфера професійного використання випускника
Виробництво швейних виробів на замовлення населення;
виробництво трикотажних виробів на замовлення населення; виробництво
трикотажних
виробів
спеціалізованими
підприємствами
за
індивідуальними замовленнями населення; ремонт трикотажних виробів;
виробництво одягу зі шкіри спеціалізованими підприємствами за
індивідуальними замовленнями населення; виробництво робочого одягу;
виробництво верхнього одягу спеціалізованими підприємствами за
індивідуальними замовленнями населення; виробництво спіднього одягу
спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями
населення; пошиття хутрових виробів на замовлення населення; ремонт
хутрових виробів.
7. Специфічні вимоги
7.1.Вік: по закінченню терміну навчання не менше 18 років
7.2 Стать: чоловіча, жіноча
7.3 Медичні обмеження

Типовий навчальний план
Професія 7433 Кравець
Кваліфікація 6 розряду
Загальний фонд навчального часу 602 години
№п/п

Навчальні предмети

1

Загальнопрофесійна
підготовка
Основи галузевої економіки
Інформаційні технології
Основи трудового
законодавства
Резерв часу
Професійно – теоретична
підготовка
Технологія виготовлення
одягу
Матеріалознавство
Обладнання
Конструювання одягу
Спеціальне малювання
Охорона праці
Професійно – практична
підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна
атестація
Загальний обсяг
навчального часу(без
пункту 4)

1.1
1.2
1.3

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
4
5
6

Кількість годин
Усього
З них практичні
роботи
30
7
7
7
9
84

12

21

6

7
7
24
15
10
481

2
4

138
343
5
7
602

12

Типовий навчальний план
Професія 7433 Кравець
Кваліфікація 6 розряду
Загальний фонд навчального часу 602 години
№п
/п

Навчальні предмети

1

Загальнопрофесійна
підготовка
Основи галузевої економіки
Інформаційні технології
Основи трудового законодавства
Резерв часу
Професійно – теоретична
підготовка
Технологія виготовлення одягу
Матеріалознавство
Обладнання
Конструювання одягу
Спеціальне малювання
Охорона праці
Професійно – практична
підготовка
Виробниче навчання
Виробнича практика
Консультації
Державна кваліфікаційна
атестація
Загальний обсяг навчального
часу(без пункту 4)

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
4
5
6

Кількість годин
Навч.
Навч. Усього Практич
модуль моду
ні
10
ль 11
роботи
30
30
7
7
7
9

10

7
7
7
9
84
11

24
15

108

30

21
7
7
24
15
10
481
138
343
5
7
602

12
6
2
4

Перелік кабінетів, лабораторій, майстерень для підготовки
кваліфікованих робітників за професією „кравець”
10.Кабінети:
- технології виготовлення одягу,
- спеціального малювання,
- обладнання,
- конструювання одягу,
- матеріалознавства,
- охорони праці.
11.Лабораторії:
- матеріалознавства,
- обладнання.
12.Майстерні:
- швейна.

Типова навчальна програма з предмета
« Основи галузевої економіки і підприємництва»
Кількість годин
№
з/п
1.

2.

3.

4.

Теми
Планування
діяльності
підприємства.
Бізнес-план
підприємства, фірми
Планування продукції та послуг.
Організація
і
планування
матеріально-технічного
забезпечення
та
комерційна
діяльність.
Планування витрат на виробництво і
реалізацію продукції.
Політика
ціноутворення.
Прибуток і податкова політика
Усього годин:

З
них
Всього лабораторно
–
практичні роботи
2

2

2

1
7

Тема 1. Планування діяльності підприємства. Бізнес-план
підприємства, фірми
Планування як функція управління. Принципові основи планування.
Методи планування, їх характеристика. Прогнозування, його зв'язок з
планування.
Види планів. Довгострокове, стратегічне, індикативне планування, їх
сутність.
Поточне планування. Оперативно-виробниче планування, його зміст і
задачі.
Зміст плану підприємства. Державні контракти і державні
замовлення.
Сутність бізнес-плану та його значення для діяльності підприємства,
фірми. Характеристика розділів бізнес-план: резюме, оцінка ринків збуту,
оцінка конкурентів, вибір стратегії маркетингу, план виробництва
продукції та послуг, організаційний план, юридичний план, оцінка
розвитку та страхування, фінансовий план.
Тема 2. Планування продукції та послуг. Організація і планування
матеріально-технічного забезпечення та комерційна діяльність.
Товарна політика. Товарний асортимент, його широта. Класифікація
продукції. Вимірники обсягу продукції. Номенклатура, асортимент
продукції. Вплив маркетингу на планування асортименту продукції.
Планування обсягу виробництва продукції в натуральних, вартісному
вираженні.

Поняття показників товарної, реалізованої продукції. Їх розрахунок.
Виробнича програма, розробка її на підприємстві.
Виробнича потужність підприємства, фактори, які впливають на
виробничу потужність. Розрахунок виробничої потужності. Показники, які
характеризують виробничу потужність.
Сутність і задачі матеріально-технічного забезпечення та збуту.
Форми і системи матеріально-технічного забезпечення. Обчислення
потреби у матеріалах. Запаси матеріалів, їх розрахунки. Комерційний
розрахунок на підприємстві, його суть.
Біржі, їх значення в комерційній діяльності. Аукціони, ярмарки.
Страхові компанії.
Вплив маркетингу на розподіл і збут продукції.
Тема 3. Планування витрат на виробництво і реалізацію продукції.
Політика ціноутворення.
Поняття собівартості продукції. Структура собівартості продукції в
швейній промисловості.
Класифікація витрат на виробництво. Калькулювання. Склад
калькуляційних статей, їх розрахунок.
Кошторис витрат на виробництво продукції. Розрахунок витрат на 1
гривню товарної продукції. Шляхи зниження собівартості продукції.
Вартість і ціна.
Політика держави в галузі ціноутворення, фактори, які впливають на
ціни. Види цін, їх розрахунок.
Тема 4. Прибуток і податкова політика
Прибуток підприємства. Загальна величина прибутку. Прибуток, як
головний результат діяльності підприємства. Фактори, що впливають на
величину. Прибутку. Розрахунок величини прибутку. Розподіл і
вдосконалення прибутку.
Рентабельність - відносний показник ефективності роботи
підприємства. Рентабельність виробництва, рентабельність певного
виробу, їх обчислення.
Податкова система.
Податкова політика, податковий механізм. Функції податків. Види
податків. Пільги в оподаткуванні та їх економічна роль. Нове в системі
оподаткування в Україні.

Типова навчальна програма з предмета
«Інформаційні технології»
№ з/п
1.

Теми

Кількість годин
З них лабораторно –
Усього
практичні роботи.
7
2

Автоматизоване
проектування одягу для
різних фігур
Усього годин: 7

2

Тема 1 Автоматизоване проектування одягу для різних фігур
Структура програмного забезпечення процесу автоматизованого
проектування одягу типових конструкцій. Головна процедура (обчислення
точок базової конструкції) і підпрограми двох видів: функціональні і
службові. Структура програмного забезпечення процесу автоматизованого
проектування одягу.
Лабораторно-практична робота:
Складання блок-схеми процесу розрахунку координат вузлових точок .

Типова навчальна програма
з предмета «Основи трудового законодавства»
№
з/п

1.
2.

3.

Кількість годин
Теми
Усього
3 них
лаборатор
нопрактични
х робіт
Права громадян України на працю. Трудовий договір
1
Правове регулювання робочого часу і часу
4
відпочинку. Трудова дисципліна. Матеріальна
відповідальність
Соціальні гарантії та соціальний захист працівників
2
7
Усього годин:

Тема 1. Права громадян України на працю. Трудовий договір
Конституція України про права і свободи людини і громадянина.
Основні трудові права і обов'язки працівників. Особливості регулювання
праці деяких категорій працівників.
Трудовий договір, його зміст і форми. Терміни трудового договору.
Випробні терміни при прийнятті на роботу. Переведення на іншу роботу.
Підстави припинення трудового договору. Розірвання трудового договору
з ініціативи працівника, власника або уповноваженого ним органу, за
вимогами профспілкового органу.
Гарантії забезпечення права на працю звільненим працівникам.
Порядок їх звільнення.
Тема 2. Правове регулювання робочого часу і часу відпочинку.
Трудова дисципліна. Матеріальна відповідальність
Право громадян на відпочинок. Види робочого часу, зумовлені його
тривалістю. Підсумковий облік робочого часу. Обмеження надурочних
робіт. Час відпочинку. Щорічні та додаткові відпустки, порядок їх надання.
Пільги для працівників, які поєднують роботу з навчанням.
Правові засади зміцнення трудової дисципліни. Заохочення за успіхи
в роботі, стягнення за порушення трудової дисципліни.
Види і межі матеріальної відповідальності. Визначення розміру і
порядок покриття шкоди, заподіяної працівником.
Трудові спори, порядок їх розгляду.
Тема 3. Соціальні гарантії та соціальний захист працівників
Право громадян України на зайнятість. Регулювання та організація
зайнятості населення. Компенсація при втраті роботи.
Контроль і відповідальність за порушення законодавства про
зайнятість населення.

Типова навчальна програма з предмета
« Технологія виготовлення одягу»
№
з/п

1.

2.
3.

Кількість годин
Усього
З них на
Теми
лабораторно
– практичні
роботи
Н.М. 10. Виготовлення моделей підвищеної складності
Технологія виготовлення:
10
авторських моделей, колекційних
виробів, виставкових, вечірніх та
весільних ансамблів, театральних
костюмів
Усього
10
Н.М. 11. Виконання складного ремонту одягу
Технологія виконання складного ремонту
3
2
одягу
Технологія виконання художнього
8
4
оздоблення
Усього
Усього годин

11
21

6
6

Н.М. 10. Виготовлення моделей підвищеної складності
Тема 1. Технологія виготовлення моделей підвищеної складності:
авторських моделей, колекційних виробів, виставкових, вечірніх та
весільних ансамблів.
Розробка колекцій з урахуванням прогнозу моди, попиту, науковотехнічного розвитку. Вимоги до виготовлення святкових та колекційних
виробів. Створення ідеї узагальненого символу форми, що проходить через
всі асортиментні групи колекції. Гармонійне поєднання моделей в колекції.
Підбір матеріалів подібних структур та визначених прийомів оздоблення.
Гармонійне кольорове вирішення блоків колекції. Новизна та
різноманітність асортименту. Модернізація основних форм моделей.
Особливості конструкції. Обробка та з‟єднання основних елементів
виробу.
Особливості виготовлення виробів з різноманітних тканин.

Н.М. 11. Виконання складного ремонту одягу
Тема 2. Технологія виконання складного ремонту одягу.
Методи ремонту одягу у виробах виготовлених з різних матеріалів.
Визначення причини і ступеня зношення виробів. Розробка сучасних
моделей при перекроюванні одягу різного асортименту з моральнозастарілого із застосуванням оздоблювальних матеріалів. Способи ремонту
у відповідності з властивостями пакету основних, прокладкових,
підкладкових, оздоблювальних матеріалів.
Лабораторно-практична робота:
1. Виконання складного ремонту.
Тема 3. Технологія виконання художнього оздоблення.
Види та способи оздоблення. Оздоблення одягу різними методами з
використанням різних технік та матеріалів.
Оздоблення верхнього одягу хутром, кантами, оздоблювальними
строчками, штучним квітами.
Оздоблення святкового одягу штучним квітами, стразами, пайєтками,
бісером.
Оздоблення одягу вишивкою, мережкою, аплікацією, плетеними
деталями.
Оздоблення одягу фурнітурою, сутажем, шнуром, руликом, китицями,
помпонами.
Способи оформлення країв виробу: косою бейкою, кантом,
мереживом, бахромою.
Лабораторно – практична робота
1. Оздоблення одягу вишивкою, мережкою, бісером, помпонами,
китицями.

Типова навчальна програма з предмета
«Матеріалознавство»
№
з/п

1.
2.
3.

Теми

Натуральна шкіра та хутро.
Тканини виготовлені за сучасними
технологіями
Сучасні прикладні матеріали
Усього годин

Кількість годин
Усього
З них на
лабораторно
– практичні
роботи
2
2
2
3
7

2

Тема 1. Натуральна шкіра та хутро.
Характеристика. Способи одержання. Застосування. Особливості
обробки в швейному виробництві.
Тема 2. Тканини виготовлені за сучасними технологіями.
Характеристика асортименту сучасних тканин. Волокнистий вміст,
властивості. Особливості обробки в швейному виробництві.
Лабораторно – практична робота
Визначення волокнистого складу та властивостей сучасних тканин.

Тема 3. Сучасні прикладні матеріали
Асортимент сучасних прикладних матеріалів. Властивості. Область
застосування. Вимоги до якості.

Типова навчальна програма з предмета
«Обладнання»
№
з/п

1.

Кількість годин
Усього
З них на
Теми
лабораторно
– практичні
роботи
Сучасне швейне обладнання
7
7
Усього годин

Тема 1. Сучасне швейне обладнання
Характеристика машин нових конструкцій, що застосовуються при
виконанні технологічних операцій виготовлення швейних виробів. Швейні
автомати та напівавтомати. Машини із застосуванням комп‟ютерних
технологій. Новітнє обладнання вітчизняних та зарубіжних виробників.

Типова навчальна програма з предмета
« Основи конструювання одягу»
Кількість годин
З них на
№ з/п
Теми
лабораторно
Усього
– практичні
роботи
Н.М. 10. Виготовлення моделей підвищеної складності
1.
Побудова базових основ складних
10
2
вечірніх та весільних суконь.
2.
Технічне моделювання складних вечірніх
8
2
та весільних суконь.
3.
Основні прийоми макетного методу.
Макетування плечового та поясного
6
одягу.
4
Усього годин
24
Н.М. 10. Виготовлення моделей підвищеної складності
Тема 1. Побудова базових основ складних вечірніх та весільних суконь
Прибавка на вільне облягання фігури в залежності від моделі,
тканини, фігури. Вплив прибавок на загальний вигляд виробу. Розрахунок і
побудова базисної сітки креслення основи.
Побудова основної схеми креслення основи плечового виробу. План
побудови основної схеми. Ширина і довжина виробу. Визначення ширини
спинки, пілочки, пройми, ширини виробу по лінії талії і стегон, низу.
Розрахунок і побудова нагрудної виточки. Залежність глибини виточок від
моделі сукні. Розрахунок глибини пройми. Розрахунок і побудова виточок
по лінії талії. Правила оформлення креслення по лінії стегон та низу.
Лабораторно-практичні роботи №1
1. Розробка базової конструкції вечірньої сукні.
Тема 2. Технічне моделювання складних вечірніх та весільних суконь
Види технічного моделювання. Правила та прийоми технічного
моделювання. Нанесення фасонних ліній на базову основу. Способи
перенесення нагрудної виточки.
Конічне та паралельне розширення різних деталей одягу.
Моделювання горизонтальних та вертикальних конструктивно декоративних ліній (рельєфи, кокетки, підрізи, складки, драпіровки та
інше)
Розробка фасонів виробів методом моделювання на площині.
Лабораторно-практичні роботи №2
1. Виконати технічне моделювання вечірньої сукні.

Тема 3. Основні прийоми макетного методу. Макетування плечового
та поясного одягу
Муляжна система конструювання одягу. Правила та умови створення
форми виробу шляхом відтворення його на манекені.
Правила макетування поясних виробів. Розрахунок лінії талії, стегон.
Макетування талевих виточок. Особливості макетування складних фасонів
спідниць.
Правила макетування плечових виробів. Розрахунок лінії грудей, талії,
стегон. Макетування нагрудної та плечової виточки. Макетування талевих
виточок. Особливості макетування складних фасонів плечових виробів.
Макетування рукава.

Типова навчальна програма
з предмета «Охорона праці»

№
з\п
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Теми

Правові та організаційні основи охорони
праці
Основи безпеки праці при виконанні робіт за
професією «Кравець». Загальні відомості про
потенціал небезпек.
Організація роботи з охорони праці
Основи пожежної безпеки
Основи електробезпеки
Основи гігієни праці та виробничої санітарії.
Медичні огляди.
Надання першої допомоги потерпілим при
нещасних випадках
Усього годин:

Кількість годин
з них на
лабораторноУсього
практичні
роботи
2
3

1
1
1
2
10

Тема 1. Правові та організаційні основи охорони праці
Зміст поняття «охорона праці», соціально-економічне значення
охорони праці. Мета і завдання предмета «Охорона праці», обсяг, зміст і
порядок його вивчення. Додаткові вимоги щодо вивчення предмета при
підготовці робітників для виконання робіт з підвищеною небезпекою.
Основні законодавчі акти з охорони праці: Конституція України,
Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю України,
Закон України «Про загальнообов‟язкове державне соціальне страхування
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які
спричинили втрату працездатності», Основи законодавства України про
охорону здоров‟я, Закон України «Про пожежну безпеку», Закон України
«Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку», Закон України
«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»,
Закон України «Про колективні договори і угоди».
Основні нормативно-правові акти з охорони праці. Право громадян
на охорону праці при укладанні трудового договору. Правила
внутрішнього трудового розпорядку. Тривалість робочого дня працівників.
Колективний договір, його укладання і виконання. Права працівників на
охорону праці під час роботи на підприємстві, на пільги і компенсації за
важкі та шкідливі умови праці. Охорона праці жінок і неповнолітніх.
Відповідальність за порушення законодавства про працю, охорону праці,
нормативно-правових актів з охорони праці.

Поняття про виробничий травматизм і профзахворювання. Нещасні
випадки, пов‟язані з працею на виробництві і побутові. Безпека праці і
здоровий спосіб життя. Алкоголізм і безпека праці. Професійні
захворювання і професійні отруєння. Основні причини травматизму і
професійних захворювань на виробництві. Основні заходи запобігання
травматизму та захворювання на виробництві: організаційні, технічні,
санітарно-виробничі, методико-профілактичні. Соціальне страхування від
нещасних випадків і професійних захворювань. Соціальна і медична
реабілітація працівників. Розслідування та облік нещасних випадків на
виробництві, професійних захворювань і професійних отруєнь.
Тема 2. Основи безпеки праці при виконанні робіт за професією
«Кравець». Загальні відомості про потенціал небезпек. Психологія
безпеки праці. Організація роботи з охорони праці.
Попереджувальні надписи, сигнальні фарбування. Знаки безпеки.
Засоби колективного та індивідуального захисту від небезпечних і
шкідливих виробничих факторів: спецодяг, спецвзуття та інші засоби
індивідуального захисту при проведенні різних видів робіт (слюсарних,
кувальних). Захист від шуму, пилу, газу, вібрацій, несприятливих
метеорологічних умов. Мікроклімат виробничих приміщень.
Приклади контролю безпечних умов праці на робочому місці
виробника виробів з металу, порядок їх використання. Правила догляду за
устаткуванням і інструментами, їх безпечна експлуатація.
Правила та заходи щодо попередження нещасних випадків і аварій,
які характерні для професії: ураження електричним струмом, травматизм
очей, опіки, ураження дихальних шляхів, механічні пошкодження, порізи.
Вимоги безпеки у навчальних, навчально-виробничих приміщеннях
навчальних закладів.
Фізіологічна та психологічна основа трудового процесу (безумовні та
умовні рефлекси, їх вплив на безпеку праці).
Психологія безпеки праці. Пристосування людини до навколишніх
умов у процесі праці (почуття, втримання, увага, пам'ять, уява, емоції) та їх
вплив на безпеку праці.
Тема 3. Основи пожежної безпеки.
Характерні причини виникнення пожеж: порушення правил
використання відкритого вогню і електричної енергії, використання
непідготовленої техніки в пожежонебезпечних місцях: порушення правил
використання опалювальних систем, електронагрівальних приладів,
відсутність захисту від блискавки, дитячі пустощі. Пожежонебезпечні
властивості речовин.
Організаційні та технічні протипожежні заходи. Пожежна
сигналізація.
Горіння речовин і способи його припинення. Умови горіння. Спалах,
запалення, самозапалення, горіння, тління. Легкозаймисті й горючі рідини.
Займисті, важкозаймисті і незаймисті речовини, матеріали та конструкції.
Поняття вогнестійкості.

Вогнегасильні речовини та матеріали: рідина, піна, вуглекислота,
пісок, покривала, їх вогнегасильні властивості. Особливості гасіння пожежі
на об‟єктах галузі.
Організація пожежної охорони в галузі.
Стан та динаміка аварійності в світовій індустрії. Аналіз характерних
значних промислових аварій, пов‟язаних з викидами, вибухами та
пожежами хімічних речовин. Загальні закономірності залежності
масштабів руйнувань і тяжкості наслідків аварій від кількості, фізикохімічних
властивостей
і
параметрів
пальних
речовин,
що
використовуються у технологічній системі.
Тема 4. Основи електробезпеки
Електрика промислова, статична і атмосферна.
Особливості ураження електричним струмом. Вплив електричного
струму на організм людини. Фактори, які впливають на ступінь ураження
людини електрикою: величина напруги, частота струму, шлях і тривалість
дії, фізичний стан людини, вологість повітря. Безпечні методи звільнення
потерпілого від дії електричного струму.
Попереджувальні надписи, плакати та пристрої, ізолюючі прилади.
Занулення та захисне заземлення, їх призначення.
Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів.
Правила поведінки під час грози.
Тема 5. Основи гігієни праці. Медичні огляди
Поняття про гігієну праці як систему організаційних, гігієнічних та
санітарно-технічних заходів. Шкідливі виробничі фактори (шум, вібрація,
пил,тощо), основні шкідливі речовини, їх вплив на організм людини. Дії
вірусів, інфекцій, що передаються через кров, біологічні рідини і
спричиняють порушення нормальної життєдіяльності людини, викликають
гострі та хронічні захворювання.
Лікувально-профілактичне харчування.
Фізіологія праці. Чергування праці і відпочинку. Виробнича
гімнастика. Додержання норм піднімання і переміщення важких речей
неповнолітніми і жінками.
Основні гігієнічні особливості праці за даною професією.
Види освітлення. Природне освітлення. Штучне освітлення: робоче
та аварійне. Правила експлуатації освітлення.
Санітарно-побутове забезпечення працівників. Щорічні медичні
огляди працюючих неповнолітніх, осіб віком до 21року.
Тема 6. Надання першої допомоги потерпілим при нещасних випадках
Основи анатомії людини.
Послідовність, принципи й засоби надання першої допомоги.
Основні принципи надання першої допомоги: правильність,
доцільність дії, швидкість, рішучість, спокій. Запобіжні заходи щодо
інфікування СНІДом під час надання першої допомоги при пораненнях,
припиненні кровотечі з ран, носа, вуха тощо.
Засоби надання першої допомоги.

Способи реанімації. Штучне дихання способом «з рота в рот» чи «з
носа в ніс». Положення потерпілого і дії особи, яка надає допомогу.
Непрямий масаж серця. Порядок одночасного виконання масажу серця та
штучного дихання.
Види електротравм. Правила надання першої допомоги при ураженні
електричним струмом.
Перша допомога при ударах, вивихах, переломах, розтягненні
зв'язок.
Припинення кровотечі з рани, носа, вуха, легень, стравоходу тощо.
Перша допомога при пораненнях. Правила накладання пов‟язок, їх типи.
Надання першої допомоги при знепритомнінні (втраті свідомості),
шоку, тепловому та сонячному ударі, обмороженні.
Опіки, їх класифікація. Перша допомога при хімічних і термічних
опіках, опіку очей.
Перша допомога при запорошуванні очей. Способи промивання очей.

Типова навчальна програма з предмету
«Спеціальне малювання»
№

1
2

Теми
Створення авторських ескізів вбрання на
основі історичних форм.
Створення авторських ескізів вбрання.
Усього годин:

Кількість годин
Усього
З них на
практичні
роботи
5
5
10
15

10
15

Тема1. Створення авторських ескізів вбрання на основі
історичних форм.
Створення авторських ескізів моделей вбрання основі різних історичних
періодів:рококо, бароко.
Тема 2. Створення авторських ескізів вбрання.
Створення авторських ескізів моделей костюмів та вбрання, в різних
стилях образотворчого мистецтва: кубізм, імпресіонізм, реалізм.

Типова навчальна програма з виробничого навчання
Професія – 7433 Кравець
Кваліфікація – 6 розряд
Теми

Кількість
годин

№ з/п

1. Виробниче навчання
Н.М. 10. Виготовлення моделей підвищеної складності
Виготовлення авторських колекцій, вечірніх та весільних
1.
108
ансамблів одягу
Усього
108
Н.М. 11. Виконання складного ремонту одягу
2.

Виконання художнього оздоблення виробів
Усього
Усього годин

1.
2.

2. Виробнича практика
Ознайомлення з підприємством
Самостійне виконання робіт за професією ”Кравець” 6
розряду
Кваліфікаційна пробна робота
Усього годин
Разом

30
30
138
7
336
343
481

Н.М. 10. Виготовлення моделей підвищеної складності
Тема 1. Виготовлення виробів складних конструкцій
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виготовленні виробів складних конструкцій. Охорона праці.
Навчально-виробничі роботи
Виготовлення виробів складних конструкцій (спідниць, брюк,
суконь, корсетних виробів, блуз, чоловічих сорочок, жилетів, жакетів,
піджаків, чоловічих та жіночих костюмів, фраків, плащів, курток,
напівпальт, демісезонних та зимових пальт, виробів із шкіри, штучного та
натурального хутра, трикотажних полотен, зразків моделей підвищеної
складності).
Виготовлення авторських моделей, колекцій виробів, виставкових,
вечірніх та весільних ансамблів, театральних костюмів.
Н.М. 11. Виконання складного ремонту одягу
Тема 3. Виконання художнього оздоблення виробів
Інструктаж за змістом занять. Організація робочого місця при
виконанні ручних, машинних, прасувальних робіт. Охорона праці.

Лагодження та оновлення виробів із різноманітних сучасних
матеріалів машинним або ручним способами. Оздоблення одягу буфами,
рюшами, аплікацією, сутажем, шнуром, вишивкою, штучними квітами,
розписом в техніці “батік”, оздоблення бісером, з‟ємними деталями
в‟язаними гачком, спицями і в техніці “фріволіте”.
Виробнича практика
Тема 1. Ознайомлення з підприємством
Інструктаж з охорони праці, пожежної безпеки та електробезпеки на
підприємстві. Структура виробництва й організація праці на підприємстві.
Основні цехи підприємства, технологічний процес виготовлення
продукції. Технічні служби, їхні задачі й основні функції. Впровадження
автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій.
Планування праці і контроль якості на виробничій дільниці, у
бригаді, на робочому місці. Система керування охороною праці.
Організація служби охорони праці на підприємстві. Застосування засобів
безпеки праці й індивідуального захисту.
Тема 2. Самостійне виконання робіт за професією „Кравець” 6-го
розряду
Самостійне виконання всіх видів робіт кравця 6 розряду при
виготовленні швейних виробів складних конструкцій.
Застосування високопродуктивних інструментів, пристосувань і
прогресивних методів обробки новаторів виробництва.
Раціональна організація робочого місця, дотримання вимог і правил
охорони праці. Виконання норм виробітку і часу. Ощадлива витрата
матеріалів і електроенергії. Дотримання правил охорони праці.
Кваліфікаційна пробна робота
Приклади робіт: підготовка виробу до першої та другої примірки,
кінцева обробка швейних виробів складних конструкцій.

Критерії кваліфікаційної атестації випускників
Професія: Кравець
Кваліфікація: 6 розряд
Знає, розуміє:
4. Особливості побудови складних вечірніх суконь
5. Особливості моделювання складних вечірніх суконь на площині
6. Особливості макетування поясних виробів на манекені
7. Особливості макетування плечових виробів на манекені
8. Види сучасного обладнання для впровадження сучасних технологій
обробки швейних виробів
9. Методи обслуговування машин
10.Режими ВТО
11. Технологічні вимоги до виготовлення святкових та колекційних
виробів;
12.Особливості виготовлення виробів із різноманітних тканин;
13.Способи та технологію художнього оздоблення одягу;
14.Технологію складного ремонту одягу.
Вміє:
1. Виготовляти швейні вироби - сукні, корсетні вироби, блузи, спідниці
на підкладці, брюки чоловічі та жіночі, чоловічі сорочки, жилети,
жакети, піджаки, чоловічі костюми, фраки, візитки, плащі, куртки,
демісезонні та зимові пальта, напівпальта, вироби зі шкіри та
натурального хутра, трикотажних полотен, виготовляти зразки
моделей підвищеної складності авторські моделі, колекційні вироби,
виставкові, вечірні та весільні ансамблі, театральні костюми за
індивідуальним замовленням або в бригаді з розподілом праці з
використанням сучасної технології обробки, устаткування,
інструментів та пристосувань;
2. Лагодити та оновлювати вироби із різноманітних матеріалів
машинним або ручним способом;
3. Дублювати і виконувати ВТО деталей та готового одягу;
4. Виконувати художнє оздоблення виробів;
5. Проводити підкроювання дрібних деталей верху, підкладки,
прокладки;
6. Вметувати та вшивати рукава, коміри;
7. Брати участь в запуску нових моделей;
8. Виконувати та читати ескіз моделі;
9. Проводити контроль та самоконтроль якості.

Перелік основних обов’язкових засобів навчання
Визначається навчальним закладом, підприємствами, установами та
організаціями відповідно до вимог кваліфікаційної характеристики,
програми виробничого навчання

