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кваліфікаційний рівень 

Характеристика 
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ЄКТС – 20 

Галузь знань 

01 Освіта/ Педагогіка  Нормативна  

 

Блоків – 2 

Спеціальність: 

015 Професійна освіта, 

(Технологія виробів 

легкої промисловості) 

Рік підготовки 

Розділів – 7 3-й, 4-й  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання розробка 

наочностей  

Семестр 

5,6,7,8  

Вид контролю: 

Загальна кількість 

годин – 600  

залік 

Лекції 

Тижневих аудиторних 

годин для денної 

форми навчання: 

4,6,4,6 

 

Освітньо-

кваліфікаційний рівень: 

перший (бакалаврський) 

0 год.  

Практичні, семінарські: 

276 год.  

Лабораторні: 

0 год.  

Самостійна робота: 

324год.  

Індивідуальні завдання: 

  

Консультації: 

0 год.  

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить 46% 

  



1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Виробниче навчання» є 

засвоєння студентами відповідних професійних умінь та навичок у 

виготовленні одягу із текстильних матеріалів з використання сучасних 

технологій, інструментів та обладнання і підготовки їх до майбутньої 

педагогічної діяльності на посадах педагога професійного навчання, 

технолога.  

1.2. Головними завданнями вивчення дисципліни «Виробниче 

навчання» є: 

- набуття систематизованих теоретичних та практичних навичок щодо 

способів оброблення матеріалів у вирішенні професійних завдань; 

- набуття вмінь здійснювати повузлову обробку швейних виробів 

різними способами із застосуванням сучасних прийомів;  

- набуття навичок у виготовленні швейних виробів з використанням 

ручних інструментів, електрифікованого швейного універсального та 

спеціального обладнання; 

- ознайомлення студентів з науковими основами сучасного виробництва. 

Дисципліна спрямована на формування загальних та фахових 

компетентностей педагога.  

Оволодіння уміннями і здатностями:  

- здатність приймати обґрунтовані рішення; 

- здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для 

вирішення професійних завдань проєктування та оброблення швейних 

виробів з використанням сучасних матеріалів, новітніх технологій; 

- здатність впроваджувати ефективні методи організації праці відповідно 

до вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та охорони і гігієни 

праці. 

Результати навчання для дисципліни  

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми після вивчення 

навчального курсу «Виробниче навчання» студенти повинні  

знати: основні способи конструювання, моделювання та технології 

оброблення швейних виробів, функціонування технологічного обладнання та 

устаткування легкої промисловості. 

вміти: розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (Технологія виробів 

легкої промисловості); уміти обирати і застосовувати необхідне 

устаткування, інструменти та методи для вирішення типових складних 

завдань у галузі (Технологія виробів легкої промисловості); застосовувати 

міжнародні та національні стандарти і практики в професійній діяльності.  



Дана система знань і умінь забезпечить формування компетенцій: 

ЗК5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ФК19.Здатність використовувати відповідне програмне забезпечення для 

вирішення професійних завдань, відповідно до спеціалізації.  

ФК21.Здатність впроваджувати ефективні методи організації праці 

відповідно до вимог екологічної безпеки, безпеки життєдіяльності та охорони 

і гігієни праці; 

 оперування поняттями кравцювання одягу; 

- оперування правилами наукової організації праці про організацію робочого 

місця при ручних, машинних та прасувальних роботах та дотримання правил 

безпечної праці; 

- володіння прийомами та навичками виконання основних видів робіт 

(ручних, машинних та волого-теплових); 

- володіння прийомами та навичками виконання простих та складних 

комплексних робіт (обробка окремих деталей та технологічних вузлів 

швейного виробу); 

- володіння професійними знаннями, уміннями та навичками при 

виготовленні швейних виробів; 

- володіння основами професійної майстерності. 

Програмні результати навчання: 

ПРН18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (відповідно до 

спеціалізації).  

ПРН19. Уміти обирати і застосовувати необхідне устаткування, інструменти 

та методи для вирішення типових складних завдань у галузі (відповідно до 

спеціалізації). 

ПРН21. Застосовувати міжнародні та національні стандарти і практики в 

професійній діяльності 

Розподіл навчальних годин за семестрами і видами навчальної 

діяльності здійснюється відповідно до навчального плану підготовки 

майбутніх педагогів професійного навчання з технології виробів легкої 

промисловості (галузь знань: 01 Освіта/ Педагогіка. Спеціальність: 015 

Професійна освіта, (Технологія виробів легкої промисловості): 

 

 

 

 

 

 



 Ф
о
р
м

а 

н
ав

ч
ан

н
я
 

 С
ем

ес
тр

 

Кількість годин 

 

С
ем

ес
тр

о
в
а 

ат
ес

та
ц

ія
 

 
В

сь
о
го

 

к
р
ед

и
ті

в
/г

о
д

и
н

 Аудиторні години 

С
ам

о
ст

ій
н

а 

р
о
б

о
та

 

ст
у
д

ен
ті

в 

В
сь

о
го

 

ау
д

и
то

р
н

и
х

 

 П
р
ак

ти
ч
н

і 

 Ін
д

и
в
ід

у
ал

ьн
і 

 

 
Денна 

5 4,5/135 68 68  67 Залік 

6 5,5/165 72 72  93 Залік 

7 4,5/135 64 64  71 Залік 

8 5,5/165 72 72  93 Залік 

  20/600 276 276  324  

 

Навчальна програма дисципліни «Виробниче навчання» охоплює 20 

кредитів, які у свою чергу містять шість змістових модулів, кожний з яких 

складається з трьох видів навчальної діяльності: лабораторно-практичні 

роботи, індивідуальна робота та самостійна робота студентів. 

  



 

3. Тематичний план навчальної дисципліни 

Розділ 1. Теорія і практика кравцювання 

Тема 1.1. Організація роботи та безпека праці в навчальній 

майстерні. Основні поняття теорії кравцювання. 

Мета та завдання курсу. Зміст дисципліни. Електробезпека, пожежна 

безпека та безпека роботи на технологічному обладнанні в швейній 

майстерні. Основи гігієни і санітарії праці. Режим роботи і відпочинку. 

Організація робочих місць виконання ручних, машинних, волого-теплових 

робіт. 

Основні поняття теорії кравцювання: стібок, строчка, шов, 

технологічний вузол; основні роботи і операції при виготовленні швейного 

виробу. 

Поняття технологічної (неподільної) операції та технологічної 

послідовності виготовлення швейного виробу; поняття інструкційно-

технологічної карти на виконання операції або вузла та правила її розробки; 

схематичне зображення операцій та технологічних вузлів, як графічний засіб 

вираження способів оброблення швейного виробу; умовні позначення в 

кравцюванні (позначення тимчасових строчок та строчок постійного 

призначення, позначення матеріалів, скорочені назви робіт при виконанні 

технологічної операції або вузла) 

Тема 1.2. Способи з’єднання та формотворення деталей швейного 

виробу. 

Технологія виконання ручних робіт: технічні прийоми виконання 

ручних робіт; володіння голкою і наперстком. Прийоми виконання ручних 

стібків. Класифікація ручних стібків, строчок і швів. Термінологія ручних 

робіт. Вимоги до виконання ручних робіт. Виконання ручних швів і строчок: 

строчки тимчасового призначення; шви постійного призначення 

Технологія машинних робіт: види машинних стібків і строчок. 

Виконання машинних строчок. Класифікація машинних швів; основні 

параметри конструкції шва. Вимоги до виконання машинних робіт. Види 

машинних швів. Виконання з’єднувальних, крайових і оздоблювальних 

машинних швів. Термінологія машинних робіт. 

Технологія волого-теплових робіт: технічні вимоги до виконання ВТО. 

Виконання операцій ВТО. Спрасування та відтягування, значення операцій, 

ТУ та техніка виконання. 

Клейовий спосіб з’єднання деталей одягу. Виконання клейових з’єднань 

в процесі виготовлення одягу. 

 

Розділ 2. Підготовчі роботи та оздоблення при виготовленні 

швейного виробу 

Тема 2.3. Підготовчі роботи при обробці деталей швейного виробу 
Оброблення виточок, виточок-складок. Оброблення односторонніх, 

зустрічних, бантових і складних складок. 



Оброблення швів, рельєфів, підрізів. Виконання зовнішніх і внутрішніх 

кутиків (прямих). Виконання оброблення фігурних країв деталей підкрійною 

обшивкою. Оброблення зрізів деталей швейного виробу. 

Тема 2.4. Оздоблення швейних виробів 
Конструктивно-декоративне оформлення виробу: оброблення оборок, 

рюшів, воланів та з’єднання їх з основними деталями швейного виробу; 

оздоблення виробу кантом, бейкою; виготовлення буфів; декоративне 

оформлення країв виробу; оздоблення ділянок одягу тасьмою, пружком; 

виконання оздоблювальних строчок. 

Художнє оформлення швейних виробів: виконання аплікацій та 

рельєфних узорів; оздоблення одягу вишивкою, мережкою бісером, 

стеклярусом, перлами; оздоблення виробу мереживом, сутажем, бахромою; 

виготовлення помпонів, китиць, квітів; обтягування ґудзиків тканиною. 

Оброблення дрібних деталей: виготовлення поясу, банта; оброблення 

погонів, патів, хлястиків, бретель і з’єднання їх з основними деталями 

виробу; оброблення шльовок, хомутиків і з’єднання їх з основними деталями 

виробу; оброблення кулісок. 

 

Розділ 3. Технологія оброблення вузлів поясного виробу 

Тема 3.5. Технологія оброблення розрізів і шлиць спідниці.  

Оброблення розрізів спідниці у швах і складках. Оброблення закритих та 

відкритих шлиць спідниці.  

Тема 3.6. Технологія оброблення кокеток і з’єднання їх з основними 

деталями 
Оброблення пришивної кокетки. Оброблення настрочної кокетки. 

Оброблення накладної кокетки. Оброблення фігурної кокетки.  

Тема 3.7. Технологія оброблення кишень поясних виробів 

Оброблення накладних кишень. Моделювання накладних кишень та 

особливості їх оброблення. Оброблення кишені у шві. Виконання кишень із 

основних деталей виробу. Оброблення кишені поясних виробів з відрізною 

бічною частиною. Особливості оброблення прорізних кишень у поясних 

виробах.  

Тема 3.8. Технологія оброблення застібки поясних виробів. 

Оброблення відкритих застібок спідниці з блискавкою, на кнопки, на 

ґудзики. Оброблення закритих застібок із звичайною та потайною 

блискавкою, на гачки та петлі. Оброблення застібки з гульфіком 

Тема 3.9. Технологія оброблення верхнього зрізу поясного виробу. 
Оброблення верхнього зрізу поясного виробу прямим поясом. 

Оброблення верхнього зрізу спідниці фігурним поясом. Оброблення 

верхнього зрізу поясного виробу обшивкою. Оброблення верхнього зрізу 

поясного виробу із суцільновикроєним поясом. Оброблення верхнього зрізу 

чоловічих брюк поясом. 

Тема 3.10. Технологія оброблення нижнього зрізу поясного виробу. 



Оброблення нижнього зрізу чоловічих брюк з тасьмою. Оброблення 

нижнього зрізу брюк суцільновикроєною манжетою. Оброблення нижнього 

зрізу брюк пришивною манжетою. 

 

Розділ 4. Технологія оброблення вузлів плечового виробу 

Тема 4.11. Технологія оброблення кокеток і з’єднання їх з основними 

деталями 

Оброблення пришивної кокетки. Оброблення настрочної кокетки. 

Оброблення накладної кокетки. Оброблення фігурної кокетки. Оброблення 

відлітної кокетки. 

Тема 4.12. Технологія оброблення кишень плечових виробів 

Оброблення накладних кишень. Особливості оброблення накладних 

кишень плечових виробів на підкладці. 

Оброблення прорізних кишень (з листочкою, з клапаном, в рамку). 

Оброблення кишені в рельєфі верхнього одягу. Виконання кишень із 

основних деталей виробу.  

Тема 4.13. Технологія оброблення застібок плечових виробів 

Особливості оброблення бортів (суцільновикроєних, з планками, 

відрізних). Оброблення глухих застібок. Оброблення відкритих застібок. 

Оброблення супатної (потайної) застібки. Оброблення застібок, розміщених у 

швах. 

Тема 4.14. Технологія оброблення петель  
Особливості розмітки петель. 

Виконання обметаних петель (машинним способом, вручну). Виконання 

начіпних петель з рулика. Виконання начіпних петель з прямої смужки. 

Оброблення обшивних петель. Оброблення петель у шві зшивної планки. 

Тема 4.15. Технологія оброблення горловини і пройм 

Оброблення горловини і пройм обкантуванням. Оброблення горловини і 

пройм настрочною бейкою. Оброблення горловини і пройм обшивкою. 

Тема 4.16. Технологія оброблення комірів. З’єднання коміра з 

горловиною 

Оброблення стояче-відкладного коміра. Оброблення коміра стояк. 

Оброблення сорочкового коміра. Оброблення суцільнокрійних комірів: шаль, 

апаш. Оброблення піджачного коміра. Особливості з’єднання коміра з 

горловиною. 

Тема 4.17. Технологія оброблення низу рукавів манжетою 
Оброблення розрізу рукавів для застібки. Оброблення манжет. З’єднання 

манжет з рукавом. 

 

Розділ 5. Конструювання та моделювання швейних виробів 

Тема 5.18. Конструювання та моделювання поясних виробів 

Конструювання та моделювання спідниці. Виготовлення лекал. 

Конструювання та моделювання брюк. Виготовлення лекал. 

Конструювання та моделювання шортів-спідниці. Виготовлення лекал. 

Тема 5.19. Конструювання та моделювання плечових виробів 



Конструювання та моделювання сукні. Виготовлення лекал. 

Конструювання та моделювання блузи. Виготовлення лекал. 

Конструювання та моделювання жакету. Виготовлення лекал. 

 

Розділ 6. Технологія пошиття швейних виробів 

Тема 6.20. Технологія пошиття спідниці. 
Особливості розкладки лекал. Розкрій спідниці. 

Підготовка виробу до першої примірки. Проведення першої примірки. 

Усунення дефектів спідниці після першої примірки. Монтаж спідниці: 

оброблення виточок, кокеток, бокових та середніх швів. Оброблення шлиці. 

Оброблення застібки спідниці. Оброблення верхнього зрізу спідниці. 

Проведення 2-ої примірки. Оброблення нижнього зрізу спідниці. Оздоблення 

спідниці. Кінцева ВТО.  

Тема 6.21. Технологія пошиття брюк 
Особливості розкладки лекал. Розкрій брюк. 

Підготовка виробу до першої примірки. Проведення першої примірки. 

Усунення дефектів брюк після першої примірки. Оброблення бокових 

кишень брюк. Оброблення застібки брюк. Оброблення бокових та крокових 

швів брюк. Оброблення верхнього зрізу брюк. Оброблення нижнього зрізу 

брюк. Кінцева ВТО. 

Тема 6.22. Технологія пошиття шортів-спідниці 

Особливості розкладки лекал. Розкрій шортів-спідниці. 

Підготовка виробу до першої примірки. Проведення першої примірки. 

Усунення дефектів шортів-спідниці після першої примірки. Оброблення 

кокеток, складок шортів-спідниці. Оброблення бокових та крокових швів 

шортів-спідниці. Оброблення застібки шортів-спідниці. Оброблення 

верхнього зрізу шортів-спідниці Оброблення нижнього зрізу. Кінцева ВТО. 

Оздоблення шортів-спідниці. 

 

Розділ 7. Технологія пошиття плечового виробу  

Тема 7.23. Технологія пошиття сукні 

Особливості розкладки лекал. Розкрій сукні. 

Підготовка виробу до першої примірки. Проведення першої примірки. 

Усунення дефектів сукні після першої примірки. Оброблення виточок, швів, 

рельєфів, кокеток сукні. Оброблення кишень. Оброблення застібки сукні. 

Оброблення горловини і пройм. Проведення другої примірки Оброблення 

нижнього зрізу сукні. Кінцева ВТО. Оздоблення сукні. 

Тема 7.24. Технологія пошиття блузи 
Особливості розкладки лекал. Розкрій блузи. 

Підготовка виробу до першої примірки. Проведення першої примірки. 

Усунення дефектів блузи після першої примірки. Оброблення виточок, швів, 

рельєфів, кокеток блузи. Оброблення кишень. Оброблення застібки блузи. 

Оброблення коміра. Оброблення рукавів. Вметування коміра та рукавів. 

Проведення другої примірки. Вшивання коміра та рукавів. Оброблення 

нижнього зрізу блузи. Кінцева ВТО. Оздоблення блузи. 



Тема 7.25. Технологія пошиття жакету 

Особливості розкладки лекал. Розкрій жакету. 

Дублювання деталей жакету. Підготовка виробу до першої примірки. 

Проведення першої примірки. Усунення дефектів жакету після першої 

примірки. Оброблення виточок, швів, рельєфів, кокеток жакету. Оброблення 

кишень. Оброблення бортів. Оброблення коміра. Оброблення підкладки 

жакету. З’єднання підкладки з виробом. Оброблення рукавів. Оброблення 

шлиці рукава Вметування коміра та рукавів. Проведення другої примірки. 

Вшивання коміра та рукавів. Закріплення внутрішніх зрізів жакету. 

Остаточне оброблення жакету Кінцева ВТО. Оздоблення жакету. 

Виготовлення аксесуарів. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви розділів  

і тем 
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Розділ 1. Теорія і практика кравцювання  

Тема 1.1. Організація роботи та 

безпека праці в навчальній 

майстерні.  

Основні поняття теорії кравцювання. 

20  8   12       

Тема 1.2. Способи з’єднання та 

формотворення деталей швейного 

виробу. 

24  10   14       

Разом за Розділом 1 44  18   26       

Розділ 2. Підготовчі роботи та оздоблення при виготовленні швейного 

виробу 

Тема 2.3. Підготовчі роботи при 

обробці деталей швейного виробу.  

20  8   12       

Тема 2.4. Оздоблення швейних 

виробів 

28  14   14       

Разом за Розділом 2 48  22   26       

Розділ 3. Технологія оброблення вузлів поясного виробу 

Тема 3.5. Технологія оброблення 

розрізів і шлиць спідниці 

22  10   12       



Тема 3.6. Технологія оброблення 

кокеток і з’єднання їх з основними 

деталями 

24  10   14       

Тема 3.7. Технологія оброблення 

кишень поясних виробів 

22  10   12       

Тема 3.8. Технологія оброблення 

застібки поясних виробів 

26  12   14       

Тема 3.9. Технологія оброблення 

верхнього зрізу поясного виробу. 

24  12   12       

Тема 3.10. Технологія оброблення 

нижнього зрізу поясного виробу 

22  8   14       

Разом за Розділом 3 140  62   78       

Розділ 4. Технологія оброблення вузлів плечового виробу 

Тема 4.11. Технологія оброблення 

кокеток і з’єднання їх з основними 

деталями 

22  10   12       

Тема 4.12. Технологія оброблення 

кишень плечових виробів 

28  14   14       

Тема 4.13. Технологія оброблення 

застібок плечових виробів 

24  12   12       

Тема 4.14. Технологія оброблення 

петель  

22  8   14       

Тема 4.15. Технологія оброблення 

горловини і пройм 

22  10   12       

Тема 4.16. Технологія оброблення 

комірів. З’єднання коміра з 

горловиною 

28  14   14       

Тема 4.17. Технологія оброблення 

низу рукавів манжетою 

18  6   12       

Разом за Розділом 4 164  74   90       

Розділ 5. Конструювання та моделювання швейних виробів 

Тема 5.18. Конструювання та 

моделювання поясних виробів 

26  12   14       

Тема 5.19. Конструювання та 

моделювання плечових виробів 

26  14   12       

Разом за Розділом 5 52  26   26       

Розділ 6. Технологія пошиття швейних виробів 

Тема 6.20. Технологія пошиття 

спідниці 

22  8   14       

Тема 6.21. Технологія пошиття брюк 24  12   12       



Тема 6.22. Технологія пошиття 

шортів-спідниці 

24  10   14       

Тема 6.23. Технологія пошиття сукні 26  14   12       

Тема 6.24. Технологія пошиття 

блузи 

26  12   14       

Тема 6.25. Технологія пошиття 

жакету 

30  18   12       

Разом за Розділом 6 152  74   78       

Разом 600  276   324       

 

5. Теми семінарських (практичних) занять 

Назва теми Кількість 

годин 

Тема 1.1. Організація роботи та безпека праці в 

навчальній майстерні.  

Основні поняття теорії кравцювання. 

8 

Тема 1.2. Способи з’єднання та формотворення деталей 

швейного виробу. 

10 

Тема 2.3. Підготовчі роботи при обробці деталей 

швейного виробу.  

8 

Тема 2.4. Оздоблення швейних виробів 14 

Тема 3.5. Технологія оброблення розрізів і шлиць 

спідниці 

10 

Тема 3.6. Технологія оброблення кокеток і з’єднання їх з 

основними деталями поясного виробу 

10 

Тема 3.7. Технологія оброблення кишень поясних 

виробів 

10 

Тема 3.8. Технологія оброблення застібки поясних 

виробів 

12 

Тема 3.9. Технологія оброблення верхнього зрізу 

поясного виробу. 

12 

Тема 3.10. Технологія оброблення нижнього зрізу 

поясного виробу 

8 

Тема 4.11. Технологія оброблення кокеток і з’єднання їх 

з основними деталями плечового виробу 

10 

Тема 4.12. Технологія оброблення кишень плечових 

виробів 

14 

Тема 4.13. Технологія оброблення застібок плечових 

виробів 

12 

Тема 4.14. Технологія оброблення петель  8 



Тема 4.15. Технологія оброблення горловини і пройм 10 

Тема 4.16. Технологія оброблення комірів. З’єднання 

коміра з горловиною 

14 

Тема 4.17. Технологія оброблення низу рукавів 

манжетою 

6 

Тема 5.18. Конструювання та моделювання поясних 

виробів 

12 

Тема 5.19. Конструювання та моделювання плечових 

виробів 

14 

Тема 6.20. Технологія пошиття спідниці 8 

Тема 6.21. Технологія пошиття брюк 12 

Тема 6.22. Технологія пошиття шортів-спідниці 10 

Тема 6.23. Технологія пошиття сукні 14 

Тема 6.24. Технологія пошиття блузи 12 

Тема 6.25. Технологія пошиття жакету 18 

Разом  276 

 

6. Теми лабораторних занять 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Не передбачено  

 

 

7. Завдання для самостійної роботи 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Основні поняття теорії кравцювання: поняття 

інструкційнотехнологічної карти, позначення матеріалів, 

скорочені назви робіт при виконанні технологічної операції 

або вузла. Поняття технічних умов та вимог до виконання 

технологічної операції; оцінка якості виконаних робіт, 

поняття дефекту. 

12 

2 Способи з’єднання та формотворення деталей швейного 

виробу. Термінологія ручних робіт. Термінологія машинних 

робіт. Виконання клейових з’єднань в процесі виготовлення 

одягу.  

14 

3 Виконання зовнішніх і внутрішніх кутиків (гострих). 12 

4 Технології машинних буфів 14 

5 Технології обробки складок, шлиць. 12 

6 Технології оброблення кокеток. 14 



7 Оброблення задньої кишені брюк. 12 

8 Технологія обробленняасиметричної застібки брюк 14 

9 Технологія оброблення верхнього зрізу поясного виробу 

тасьмою 

12 

10 Технологія оброблення нижнього зрізу виробу із 

використанням сучасних технологій 

14 

11 Оброблення відлітної кокетки. 12 

12 Виконання кишень із основних деталей виробу.  14 

13 Оброблення застібок, розміщених у швах. 12 

14 Технологія оброблення петель ручним способом 14 

15 Оброблення горловини з воланом 12 

16 Технологія оброблення капюшона 14 

17 Технологія оброблення низу рукавів з шлицею 12 

18 Конструювання та моделювання комбінезону  14 

19 Конструювання та моделювання сарафану 12 

20 Технологія пошиття спідниці-годе 14 

21 Технологія пошиття тріко 12 

22 Технологія пошиття спідниці-брюк 14 

23 Технологія пошиття літньої сукні 12 

24 Технологія пошиття сорочки чоловічої 14 

25 Технологія пошиття куртки 12 

 Разом  324 

 
8. Індивідуальні завдання 

Виготовлення наочності, макетів, готових виробів. 

 
9. Методи навчання 

Словесні методи: лекція, дискусія, співбесіда, розповідь-пояснення.  

- Практичні методи: практичні заняття.  

- Наочні методи: метод ілюстрацій, метод демонстрацій.  

- Робота з навчально-методичною літературою. 

- Самостійна робота. 

 

10. Методи контролю 
У процесі оцінювання навчальних досягнень студентів застосовуються такі 

методи контролю:  

- методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 

опитування, співбесіда.   

- методи практичного контролю: творча розробка, індивідуальні завдання 

(виготовлення наочності).  

- методи самоконтролю: самоаналіз, самооцінка 

Навчальна дисципліна «Виробниче навчання» оцінюється за 

рейтинговою системою. Вона поділена на 6 змістовних модулі.  



Результати навчальної діяльності студентів оцінюється 100 бальною 

системою: поточний контроль, модульний контроль, контроль за самостійною 

роботою, підсумковий контроль (залік). 

 
11. Схема нарахування балів, які отримують студенти 

5-й семестр 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальне завдання 
Сума 

Розділ 1 Розділ 2 Розділ 3  

МК1 

 

МК2 

СР 

Т1 – Т2 Т3, Т4, Т5 Т1 – Т8 
100 

5 15 40 10 10 20 

Т1, Т2 ... Т8 – теми розділів. 

 

6-й семестр 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальне завдання 
Сума 

Розділ 1 Розділ 3 Розділ 6  

МК1 

 

МК2 

СР 

Т1  Т5, ..Т8 Т20 
100 

5 15 40 10 10 20 

Т1, Т2 ... Т8 – теми розділів. 

7-й семестр 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальне завдання 
Сума 

Розділ 1 Розділ 4 Розділ 6  

МК1 

 

МК2 

СР 

Т1  Т11, Т12, Т15 Т23,Т24 
100 

5 15 40 10 10 20 

Т1, Т2 ... Т8 – теми розділів. 

8-й семестр 

Поточний контроль, самостійна робота, індивідуальне завдання 
Сума 

Розділ 1 Розділ 4 Розділ 3  

МК1 

 

МК2 

СР 

Т1  Т13, Т16, Т17 Т25 
100 

5 15 40 10 10 20 

Т1, Т2 ... Т8 – теми розділів. 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 

для заліку 

90-100 відмінно    

 

зараховано 
82-89 

добре  
74-81 

64-73 
задовільно  

60-63 

35-59 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з можливістю 

повторного складання 

1-34 

незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 



12. Рекомендована література 

 

Основна 

 
1. Головніна М.В., Михайлець В.М., Ямпольська А.М. Технологія обробки 

деталей швейних виробів. К.: Техніка, 1986. 100 с. 

2. Єжова О. В. Конструювання одягу: курс лекцій. Навчальний посібник. 

Київ: Центр учбової літератури, 2020. 192 с. 

3. Єжова О. В., Абрамова О. В. Технологія оброблення швейних виробів. 

Навчальний посібник. Київ: Центр учбової літератури, 2020. 256 с. 

4. Єжова О.В., Гур’янова О.В. Технологія оброблення швейних виробів: 

Навчальний посібник. Кіровоград: Код, 2010. 200 с. 

5. Єжова О.В., Лукіна Л.В. Технологія швейних виробів: лабораторний 

практикум. Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2005. 96с. 

6. Силаева М.А. Пошив изделий по индивидуальным заказам. М.: 

Издательский центр «Академия», 2011. 528с 

Допоміжна 

 

1. Єжова О. В. Інформаційні технології у створенні швейних виробів. 

Кіровоград : ФОП Александрова М. В., 2015. 220 с. 

2. Головніна М. В., Михайлець В. М., Ямпольська А. М. Технологія 

обробки деталей швейних виробів. К.: Техніка, 1986. 100 с. 

3. Енциклопедія швейного виробництва. Навчальний посібник. К.: 

Самміт-книга, 2010. 968 с.  

4. Колосніченко М.В., Процик К. Л. Мода і одяг. Основи проектування та 

виробництва одягу.: Навчальний посібник. К.: КНУТД, 2011. 238 с. 

5. Лин Жак. Техника кроя / пер. с франц. А. Д. Клепцова и З. И. 

Клепцова; изд. 4-е. М., 1986. 95 с. 

6. Литвин В. Г., Степура А. О. Конструювання швейних виробів : підр. 

для проф.-тех. навч. закл. К., 2008. 320 с. 

7. Періодичні друковані видання (журнали моди Burda). 
 

13. Інформаційні ресурси 
 

1. Технологія виготовлення швейних виробів. URL: http://ncpn.net.ua/tshv.htm  
2. Застібка-блискавка: її різновиди, конструкція та сфера застосування. URL: 

https://www.tk-furnitura.com.ua/zastibka-bliskavka-ih-riznovidi-konstruktsiya-

ta-sfera-zastosuvannya/  

3. Застiбка «блискавка» та слайдери. URL: https://www.tk-

furnitura.com.ua/nashi-tovari/zastibka-bliskavka-ta-slayderi/  
4. Електронний навчальний посібникз предмета "Технологія виготовлення 
одягу". URL:  http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page2.html 

Борецька Є.Я. Технологія виготовлення легкого одягу. Підручник. URL: 

https://drive.google.com/open?id=1VTNf7rZQqHkLsjYME0Z8tc-e9rVqupZ_ 

http://ncpn.net.ua/tshv.htm
https://www.tk-furnitura.com.ua/zastibka-bliskavka-ih-riznovidi-konstruktsiya-ta-sfera-zastosuvannya/
https://www.tk-furnitura.com.ua/zastibka-bliskavka-ih-riznovidi-konstruktsiya-ta-sfera-zastosuvannya/
https://www.tk-furnitura.com.ua/nashi-tovari/zastibka-bliskavka-ta-slayderi/
https://www.tk-furnitura.com.ua/nashi-tovari/zastibka-bliskavka-ta-slayderi/
http://mehovschic.ptu.org.ua/html/page2.html
https://drive.google.com/open?id=1VTNf7rZQqHkLsjYME0Z8tc-e9rVqupZ_

