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Пояснювальна записка 

 

 

Програма розроблена відповідно до Державних стандартів 

освітньої галузі «Технологія» та концепції трудового навчання. 

Трудове навчання – загальноосвітній предмет, який становить 

основу предметного наповнення освітньої галузі «Технологія». Ви-

вчення нової освітньої галузі «Технологія» дозволяє молоді набути 

спеціальні знання і вміння; забезпечує інтелектуальний, фізичний, 

етнічний та естетичний розвиток, що сприяє її адаптації до сучасних 

соціально-економічних умов за короткий термін. 

Ці цілі можуть бути досягнуті за умови:  

- приділення уваги політехнічному, економічно-

му, екологічному аспектам діяльності;  

- ознайомленню з інформаційними та високими 

технологіями; 

- якісному виконанню робіт; 

- готовності до самоосвіти; 

- готовності до збереження сімейних, національ-

них, регіональних традицій та загальнолюдсь-

ких цінностей. 

Головна мета – підготовка учнів до самостійного трудового 

життя в умовах ринкової економіки. 

Реалізація змісту цієї програми повинна забезпечувати 

розв’язання наступних завдань: 

- формування творчо мислячих, активно діючих 

учнів, які здатні легко адаптуватись в нових 

соціально-економічних умовах, починаючи з 

визначення потреби в продукції до її реалізації; 

- формування знань та умінь використовувати 

засоби та знаходити шляхи перетворення мате-

ріалів, енергії та інформації в продукт спожи-

вання або послуги в умовах свободи вибору; 

- підготовка учнів до само усвідомленого профе-

сійного самовизначення в межах диференційо-

ваного навчання та до досягнення життєвих ці-

лей; 

- формування в учнів культури праці, відповіда-

льності за результати власної діяльності, твор-

чого відношення до трудової діяльності. 

Програму для профільного навчання технологічного напрямку 

«Швейна справа» поділено на розділи. Теми розділів програми за-
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безпечують послідовне включення учнів в усі етапи цілісного про-

цесу проектування і виготовлення одягу. 

Така структура змісту навчання забезпечує залучення учнів до 

практичної, проектної, дослідницької діяльності; формування в уч-

нів навичок проектної діяльності, уміння здійснювати аналіз і оцін-

ку технологічних об’єктів, свідомо обирати технологічні процеси та 

технічні засоби. 

В програмі виділено час на теоретичне навчання і виконання 

практичних робіт. Особлива увага приділяється дотриманню правил 

безпечної праці, виробничої санітарії.  

Оцінювання якості підготовки учнів здійснюється у двох аспе-

ктах: 

– рівень володіння теоретичними знаннями; 

– якість практичних умінь. 

Теоретичні знання можуть бути виявлені в процесі усного або 

письмового опитування. 

Практичні уміння можуть бути виявлені в процесі виготовлен-

ня виробу: 

- уміння користуватись різними видами констру-

кторсько-технологічної документації; 

- якість виробу; 

- дотримання правил безпечної праці та санітар-

но-гігієнічних вимог; 

- рівень самостійності у процесі організації й ви-

конання роботи.  
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

10 клас 

РОЗДІЛИ, ТЕМИ 

Кіль-

кість 

годин 

 Вступ 1 

Розділ 1. Основи виробничої діяльності 7 

Тема 1.1. Основні відомості про швейне виробництво 3 

Тема 1.2. Стандартизація та контроль якості продукції 2 

Тема 1.3. Безпека праці в шкільних майстернях  2 

Розділ 2. Основи спецмалювання та елемен-

ти графічної грамоти 

21 

Тема 2.1. Загальні відомості про рисунок 3 

Тема 2.2. Малювання симетричних фігур 2 

Тема 2.3. Характеристика фігур за пропорціями 2 

Тема 2.4. Геометричне зображення силуета 2 

Тема 2.5. Правила малювання моделей одягу, складок, 

драпіровок 

     2 

 Тема 2.6. Основи художнього оформлення одягу  6 

Тема 2.7. Розрізи, перерізи, складальне креслення в 

швейній технології 

     3 

Розділ 3. Техніка швейного виробництва 10 

Тема 3.1. Обладнання для підготовчо-розкрійного виро-

бництва 

4 

Тема 3.2. Класифікація швейних машин 4 

Тема 3.3. Обладнання для волого-теплової обробки 2 

Розділ 4. Технологічні процеси виготовлен-

ня швейних виробів 

 

10 

Тема 4.1. Технологія ручних операцій 3 

Тема 4.2. Технологія машинних операцій 4 

Тема 4.3. Технологія ВТО  3 
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Розділ 5. Технологія обробки окремих вуз-

лів, деталей швейних виробів 

30 

Тема 5.1. Різновиди виточок, складок, защипів тощо та 

технологія їх обробки 

  

5 

Тема 5.2. Класифікація та технологія обробки кишень 13 

5.2.1. Технологія обробки накладних кишень 5 

5.2.2. Технологія обробки прорізних кишень  5 

5.2.3. Технологія обробки не прорізних кишень 3 

Тема 5.3. Види застібок та технологія їх обробки 4 

Тема 5.4. Обробка верхнього зрізу виробів 5 

Тема 5.5. Обробка низу виробів 4 

Тема 5.6. Оздоблення виробів 5 

Розділ 6. Проектування виробу 25 

Тема 6.1. Вибір об’єктів праці та художнє конструюван-

ня виробів 

5 

Тема 6.2. Конструкційні матеріали та їх вибір 4 

Тема 6.3. Технічне конструювання 11 

Тема 6.4. Розкроювання деталей виробу 5 

Розділ 7. Монтаж виробів. Техніко-технологічна до-

кументація 

50 

Тема 7.1. Загальна схема обробки виробу 3 

Тема 7.2. Підготовка виробу до першої примірки 3 

Тема 7.3. Дефекти виробу та їх усунення  15 

Тема 7.4. Обробка виробу після примірки 24 

Тема 7.5. Остаточна обробка виробу та ВТО 3 

Тема 7.6. Оцінка якості готового виробу 3 

 Перелік об’єктів для виготовлення: поясні вироби   

Всього годин 160 

Резерв часу  50 

Разом 210 
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ПРОГРАМА  

Дата 

прове

дення 

уроку 

Кіль-

кість 

годин 

Зміст навчального ма-

теріалу 

Державні вимоги 

до рівня загально-

освітньої підгото-

вки учнів 

 1 ВСТУП. 

Мета та завдання курсу. 

Його наступність із тру-

довим навчанням у 5-9 

класах. 

Узагальнення знань, 

отриманих учнями на 

уроках трудового на-

вчання в основній школі 

про різні професії, 

об’єкти праці, матеріали, 

інструменти, обладнан-

ня. 

Ознайомлення учнів з 

засадами сучасного ви-

робництва швейних ви-

робів . 

Об’єкт праці - поясні ви-

роби (спідниця, штани). 

 

Уявляє мету та за-

вдання курсу; 

характеризує тру-

дові процеси і про-

фесії, об’єкти пра-

ці, матеріали, ін-

струменти; 

наводить приклади 

різних професій, 

об’єктів праці, ма-

теріалів, інструмен-

тів. 

 

 
7 

Розділ 1. Основи виро-

бничої діяльності.  

 

 3 Тема 1.1. Основні відо-

мості про швейне виро-

бництво.  

Сутність процесу вироб-

ництва. Роль виробницт-

ва в житті людини. Ос-

новна мета виробництва. 

Структурні елементи ви-

робництва: техніка тех-

нологія, економіка. Мар-

кетинг, менеджмент. Ор-

ганізаційна структура 

швейної фабрики. 

Називає структурні 

елементи виробни-

цтва; 

визначає сутність 

процесу виробниц-

тва швейних виро-

бів; 

уявляє основну ме-

ту виробництва; 

наводить приклади 

видів швейних під-

приємств та їх при-

значення 
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Індивідуальний метод 

виготовлення одягу і йо-

го характерні ознаки. 

Переваги і недоліки ін-

дивідуального методу 

виготовлення швейних 

виробів. 

Поточне виробництво, 

ознаки, переваги, недо-

ліки. 

Автоматизовані системи 

виготовлення одягу. 

(САПР) 

Безпека праці в майстер-

нях. 

Характеризує інди-

відуальний та по-

точний методи ви-

робництва швейних 

виробів, переваги, 

недоліки; 

наводить приклади 

типових виробів, 

які виготовляються 

при індивідуально-

му та поточного 

методах; 

Дотримується пра-

вил внутрішнього 

розпорядку та без-

печної праці в май-

стерні 

 2 Тема 1.2. Стандартиза-

ція та контроль якості 

продукції. 

Загальні відомості про 

стандартизацію. Завдан-

ня і об’єкти стандарти-

зації. Рівні стандартиза-

ції: міжнародна, націо-

нальна, галузева. 

Стандарти в швейній 

промисловості. 

Поняття про якість про-

дукції. Якісні та кількіс-

ні показники якості про-

дукції, одиничні, кількі-

сні та комплексні показ-

ники якості. Поняття про 

управління якістю. 

Уявляє завдання і 

об’єкти стандарти-

зації, призначення 

стандартів; 

обґрунтовує стан-

дартизацію як не-

обхідну умову ви-

готовлення швей-

них виробів; 

наводить приклади 

рівнів стандартиза-

ції 

 2 Тема 1.3. Безпека праці 

на виробництві. 

Правові та організаційні 

основи охорони праці. 

Безпека праці в швейній 

галузі. 

Пожежна безпека та еле-

Характеризує пра-

вові та організацій-

ні основи охорони 

праці; 

називає причини 

травматизму; 

засоби надання пер-
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ктробезпека на робочих 

місцях.  

Причини травматизму. 

перша допомога при не-

щасних випадках. Засоби 

надання першої допомо-

ги. Медична аптечка, її 

вміст, призначення, пра-

вила користування. Ін-

структаж з Т.Б. та П.Б. 

на робочих місцях. 

Безпеки праці в шкільній 

майстерні. 

Тематичне оцінювання.  

шої допомоги; 

уміє користуватись 

медичної аптечкою; 

знає інструкцію 

ЗТБ на робочих мі-

сцях. 

  

21 

Розділ 2. Основи спец-

малювання та елемен-

ти графічної грамоти. 

 

  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. Загальні ві-

домості про рисунок. 

Поняття про форму, 

об’єм та конструкцію. 

Основи перспективи. 

Пропорції, їх значення в 

малюванні. Пропорції 

геометричних фігур. 

Композиція. Закони сві-

тла та тіней. 

Тема 2.2. Малювання 

геометричних фігур. 

Правила зображення 

предметів на площині 

геометральним методом. 

Співставлення форми ті-

ла людини з найпрості-

шими геометричними ті-

лами.  

 

 

Практична робота.  

Малювання геометри-

чних фігур. 

 

Характеризує: по-

няття перспективи, 

композиції; 

порівнює: головні 

та другорядні еле-

менти композиції; 

знає: закони світла і 

тіней; 

уміє: використову-

вати закони перс-

пективи, світлоті-

ней в практичній 

роботі;  

Розпізнає та харак-

теризує :різні гео-

метричні тіла та фі-

гури; 

уміє: 

- робити 

аналіз геометрич-

ної форми пред-

мета; 

- співставля-

ти форму тіла лю-

дини з геометрич-
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ними тілами; 

- малювати 

геометричні тіла. 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.3. Характерис-

тика фігури людини за 

пропорціями. 

Конструктивні пояси фі-

гури людини. Типи тіло-

будов: брахіморфний, 

доліхоморфний, мезомо-

рфний. Пропорції тіла та 

його канони. Модульна 

система малювання фі-

гури людини. 

Тема 2.4. Геометричне 

зображення силуета. 

Поняття про силует як 

проекції об’ємної форми. 

Види силуетів в одязі, 

його значення в компо-

зиції костюма. 

Практична робота 1.  

Малювання пропор-

ційної та стилізованої 

фігури. 

Практична робота 2.  

Зображення силуетів. 

 

 

 

Характеризує: 

- тіло будову 

людини за схемою 

Башкірова; 

- конструк-

тивні пояси фігу-

ри; 

уміє малювати фі-

гуру людини за мо-

дульною схемою. 

Знає поняття силу-

ет; 

розпізнає різні види 

силуетів; 

відтворює різні ви-

ди силуетів в одязі 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    6  

  6 

Тема 2.5. Правила ма-

лювання моделей одя-

гу. 

Умовності в малюванні 

моделей одягу. Зв’язок 

одягу з пластикою фігу-

ри людини. Конструкти-

вні, конструктивно-деко-

ративні та декоративні 

лінії в одязі. 

Тема 2.6. Основи худо-

жнього оформлення 

одягу. 

Загальні відомості про 

основні кольори, додат-

Характеризує конс-

труктивні, констру-

ктивно-декоративні 

та декоративні лінії 

в одязі; 

вміє малювати ок-

ремі деталі одягу; 

виконує кольоро-

вий ескіз моделі з 

передачею силуету 

моделі, види оздоб-

лення і фактури 

тканини; 

застосовує журнал 

мод як інформацій-
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кові та споріднені. Теплі 

та холодні. Хроматичні 

та ахроматичні. Кольо-

рові сполучення. Гармо-

нія кольорів в одязі. 

Орнамент як елемент 

оздоблення одягу. Види 

орнаменту. Орнамент на 

тканині. Орнаментація 

одягу вишивкою різними 

матеріалами – нитками, 

бісером, стеклярусом, 

паєтками. 

Оздоблення одягу оздоб-

лювальною тканиною, 

трикотажем, хутром, 

шкірою, сутажем, шну-

ром, мереживом, бахро-

мою, стрічками. 

Оздоблювальні деталі в 

одязі: буфи, жабо, рюші, 

волани, оборки, бейки, 

склади, защипи, плисе, 

банти, краватки, погони, 

пати тощо. 

Оздоблювальна фурніту-

ра. 

Ознайомлення учнів з 

професією "Художника 

модельєра"  

Практична робот 1.  

Малювання деталей 

одягу: складок, драпі-

ровок, буфів, воланів, 

защипів, різних видів 

комірів, рукавів, ки-

шень тощо. 

Практична робота 2.  

Малювання моделей 

одягу з журналів мод. 

 

 

ну базу для проек-

тування виробу. 

Розпізнає та харак-

теризує кольори 

(хроматичні, ахро-

матичні; теплі і хо-

лодні; 

наводить приклади, 

порівнює: 

- кольорові 

сполучення; 

- кольори рі-

зної світлоти та 

насиченості; 

враховує закономі-

рності колірних по-

єднань при ство-

рення моделей; 

розпізнає та харак-

теризує різні види 

орнаментів;  

уміє створювати 

орнаментальні 

композиції; 

аналізує розташу-

вання декору в одя-

зі; 

характеризує 

оздоблювальні еле-

менти та деталі в 

одязі; 

висловлює суджен-

ня щодо художньо-

го оформлення одя-

гу. 
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Практична робота 3.  

Створення палітри ко-

льорів, кольорових 

сполучень. Створення 

орнаментальних компо-

зицій. Малювання оздоб-

лювальних елементів в 

одязі. 

 3 

 

 

 

Тема 2.7. Розрізи, пере-

різи, складальні крес-

лення. 

Поняття про розрізи та 

перерізи як складові про-

ектної документації. Їх 

види. Правила виконан-

ня перерізів та розрізів. 

Відмінність перерізу від 

розрізу. Графічне зобра-

ження матеріалів на пе-

рерізах. Розрізи та пере-

різи в швейній техноло-

гії, особливості їх зо-

браження. 

 Відомості про складаль-

ні креслення як вид про-

ектної документації 

(призначення, специфі-

кація, номери позицій 

тощо). Особливості ви-

конання складальних 

креслень. Складальні 

креслення на швейні ви-

роби.  

Практична робота 1.  

Креслення перерізів та 

розрізів в машинобуді-

вному кресленні та пе-

рерізів машинних та 

ручних швів. 

Практична робота 2.  

Креслення складаль-

них креслень техноло-

 

 

Характеризує по-

няття розрізу та пе-

рерізу; 

розпізнає зобра-

ження розрізу і пе-

рерізу;  

дотримується пра-

вил виконання роз-

різу та перерізу; 

виконує креслення 

перерізів машинних 

та ручних швів та 

строчок; 

вміє читати склада-

льні креслення; 

виконує складальні 

креслення швів та 

вузлів швейних ви-

робів. 
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гічних вузлів одягу 

(кишень, комірів, то-

що) з використанням 

необхідних розрізів. 

 10 Розділ 3. Техніка швей-

ного виробництва. 

 

 4 Тема 3.1. Обладнання 

для підготовчо-розкрій-

ного виробництва.  

Основні технології опе-

рації експериментального 

цеху. Обладнання для 

конструювання, моделю-

вання моделей одягу, ви-

готовлення лекал, зразків. 

Ознайомлення з професі-

ями підготовчо-розкрій-

ного виробництва. Ком-

п’ютерні програми. 

Називає основні 

операції експериме-

нтального, підгото-

вчого, розкрійного 

цехів; наводить ха-

рактеристику обла-

днання для вико-

нання основних 

операцій цехів; 

 

  Основні операції підго-

товчого цеху. Облад-

нання для прийому, тра-

нспортування, розбраку-

вання, зберігання матері-

алів, розрахунку матері-

алів в настили. Основні 

операції розкрійного 

цеху. Обладнання для 

настилання, обрізування 

країв полотен, окрейду-

вання верхнього полот-

на розсікання настилів 

на частини, вирізування 

деталей, нумерації крою, 

транспортування крою в 

швейний цех. Автомати-

зація процесів підготов-

чо-розкрійних цеху. Ав-

томатизована система 

управління технологіч-

ним процесом. Види су-

часних автоматизова-

характеризує по-

няття автоматиза-

ція, види і технічні 

можливості сучас-

них автоматизова-

них систем вигото-

влення швейних ви-

робів. 
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них систем в швейному 

виробництві. 

 4 Тема 3.2. Класифікація 

швейних машин. 

Характеристика основних 

швейних машин універ-

сального призначення 

для виконання зшивних, 

обшивних, оздоблюваль-

них строчок; спеціальних 

машин (для використан-

ня обметувальних стро-

чок); - спеціальних ма-

шин (для виконання об-

метувальних, підшивних 

операцій, вишивки то-

що); - спеціальних напі-

вавтоматів (для приши-

вання фурнітури, вигото-

влення закріпок; вигото-

влення кишень, комірів, 

петель тощо) Будова 

швейної машини. Взає-

модія робочих частин 

швейної машини. За-

правка і змазка швейної 

машини. Основні недолі-

ки в роботі швейної ма-

шини. Способи їх усу-

нення.  

Ознайомлення зі швей-

ним підприємством (екс-

курсія). 

Структура підприємства. 

Обладнання основних 

цехів. Ознайомлення з 

комп’ютерними програ-

мами при конструюван-

ні, моделюванні виробів, 

розкроювання тканини.  

 

 

характеризує основ-

ні швейні машини 

універсального при-

значення, напівав-

томати, автомати; 

спостерігає за ро-

ботою механізмів 

швейної машини; 

заправляє швейну 

машину; опановує 

роботу швейної ма-

шини; усуває недо-

ліки строчки. До-

тримується правил 

безпечної праці 
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Практична робота № 1.  

Робота на швейній ма-

шині. 

Практична робота № 2. 

Усунення недоліків 

машинної строчки. 

 2 Тема 3.3. Обладнання 

для Волого-теплової об-

робки (ВТО). 

Характеристика процесу 

ВТО. Призначення ВТО. 

Параметри проведення 

ВТО: волога, тепло, 

тиск. 

Способи ВТО: 

- пресування; 

- прасування, від-

парювання. 

Технологічна характери-

стика прасок, пресів, па-

роповітряних манекенів. 

Екскурсія на виробницт-

во. 

Тематичне оцінювання. 

Характеризує про-

цес ВТО; 

називає основні на-

прямки ВТО; 

характеризує обла-

днання для ВТО; 

наводить приклади 

використання спо-

собів ВТО 

 10 Розділ 4. Технологічні 

процеси виготовлення 

швейних виробів. 

 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4.1. Технологія 

ручних операцій. 

Поняття про стібок, 

строчку класифікація 

ручних стібків, строчок. 

Прямі, косі, хрестообра-

зні, петлеобразні, спеці-

альні стібки.  

Строчки які виконують-

ся за допомогою ручних 

стібків. Інструменти для 

виконання ручних стіб-

ків та строчок. 

Термінологія ручних 

операцій. 

 

Знає види ручних 

стібків, інструмен-

ти для виконання 

ручних стібків і 

строчок , терміно-

логію виконання 

операції; 

уміє виконувати ру-

чні стібки та строч-

ки; 

дотримується пра-

вил безпечної праці 

під час роботи з го-

лкою та ножицями. 
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4 

Практична робота. 

Виконання ручних 

строчок.  

Тема 4.2. Технологія 

машинних операцій . 

Класифікація машинних 

стібків та строчок. Чов-

никові стібки. Ланцюж-

кові стібки (одно- та 

двохниткові). Види чов-

никових та ланцюжкових 

строчок.  

Знає назву машин-

них строчок, швів, 

термінологію ма-

шинних операцій 

згідно ДСТУ 2162-

93 

 

  

 

 

Ниткові шви: зшивні, 

крайові, оздоблювальні. 

Термінологія виконання 

машинних операцій згід-

но ДСТУ 2162-93.  

Технічні умови виконан-

ня швів. 

Практична робота. 

Виконання вправ по 

виготовленню машин-

них швів. 

Уміє виконувати 

машинні шви; 

дотримується пра-

вил безпечної робо-

ти на швейній ма-

шині  

 

 3 

 

 

 

Тема 4.3. Технологія 

ВТО. 

Термінологія виконання 

операцій ВТО згідно  

ДСТУ 2162-93. 

Основні операції ВТО. 

Технічні умови виконан-

ня вологотипових робіт. 

Використання клейових 

матеріалів при виготов-

ленні швейних виробів.  

Термінологія виконання 

клейової технології згід-

но ДСТУ 2162-93. 

Практична робота  

Виконання операції 

ВТО. 

Виконання вправ по ду-

блюванню деталей. 

Знає термінологію 

операцій ВТО; 

уміє виконувати 

основні операції 

ВТО, дублювати 

тканини; 

дотримується пра-

вил безпечної робо-

ти з праскою. 
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Тематичне оцінювання. 

 

  

30 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 5.  

Технологія обробки 

окремих вузлів, дета-

лей швейних виробів 

(спідниця, штани). 

Тема 5.1. 

Різновиди виточок, 

складок, кокеток та те-

хнології їх обробки. 

Обробка зрізів деталей 

(обметування, обканту-

вання, використання 

спецпристроїв ). 

Різновиди виточок.  

Розмічання виточок. Те-

хнологія їх обробки.  

Види складок, розмічан-

ня, технологія обробки.  

Кокетки. Обробка зрізів. 

З’єднання кокетки з ви-

робом.  

Практична робота. 

Обробка виточок, 

складок, кокеток.  

Розмічання виточок, 

складок на деталях. Пос-

лідовність обробки ви-

точок, складок. Обробка 

зрізів кокетки. З’єднання 

кокетки з виробом. 

Тема 5.2. Класифікація 

та технологія обробки 

кишень. 

5.2.1. Технологія обро-

бки накладних кишень. 

Класифікація накладних 

кишень (в залежності від 

способів обробки верх-

нього краю кишені) 

Обробка верхнього зрізу 

 

 

 

 

Знає методи оброб-

ки зрізів деталей, 

різновиди виточок, 

складок, кокеток; 

уміє розмічати ви-

точки, складки на 

деталях крою; 

 

виконує обробку 

виточок, складок, 

кокеток; 

дотримується пра-

вил безпечної пра-

ці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Називає класифіка-

цію накладних ки-

шень місце розмі-

щення; 

розмічає кишеню 

на основі деталі; 
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накладних кишень (су-

цільновикроєним припу-

скам, обшивкою, обкан-

тувальною тасьмою). 

Технологія з’єднання на-

кладних кишень з основ-

ною деталлю ВТО вузла. 

Практична робота  

Обробка накладної 

кишені з суцільновик-

роеним припуском  

Розкрій кишені. 

Дублювання припуску. 

Обробка верхнього зрізу, 

бічних зрізів. 

Розмічання кишені на 

основній деталі з’єднан-

ня кишені ВТО. 

обробляє верхній 

зріз кишені; 

бічні зрізи кишені; 

виконує з’єднання 

кишені з основною 

деталлю; 

складає послідов-

ність технологічних 

операцій по оброб-

ці накладної кише-

ні; 

дотримується пра-

вил безпечної пра-

ці. 

 

 5 5.2.2. Технологія обро-

бки прорізних кишень.  

Види прорізних кишень. 

Етапи обробки прорізних 

кишень. 

Послідовність обробки 

прорізних кишень. 

Послідовність обробки 

кишені з клапаном. 

Практична робота 

Обробка прорізної ки-

шені з клапаном і одні-

єю обшивкою 

Розкрій деталей вузла. 

Обробка клапана.  

Підготовка обшивки. Ро-

змітка кишені на основ-

ній деталі. Обробка вер-

хньої та нижньої лінії 

входу в кишеню. Розрі-

зання входу в кишеню. 

Обробка підкладки ки-

шені ВТО вузла.  

 

Називає види ки-

шень, етапи оброб-

ки прорізних ки-

шень; 

виконує обробку 

деталей; 

намічає місце роз-

міщення кишені; 

виконує обробку 

кишені; 

складає послідов-

ність обробки ки-

шені; 

дотримується пра-

вил безпечної пра-

ці. 
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 3 

 

 

 

 

5.2.3. Технологія обро-

бки непрорізних ки-

шень. 

Обробка кишень в швах. 

Деталі кишені. Розмітка 

кишені. Послідовність 

обробки кишені в швах.  

Практична робота. 

Обробка кишені в 

швах.  

Викроювання деталей 

обробки кишені. ВТО 

вузла. 

Виконуй розкрій 

деталей; 

розмічає вхід в ки-

шеню; 

складає послідов-

ність об-ки кишені 

в швах; 

дотримується пра-

вил безпечної пра-

ці. 

 3 Тема 5.3. Види застібки 

та технологія їх оброб-

ки.  
Види застібок в поясних 

виробах. Послідовність 

обробки застібки в спід-

ницях та жіночих штанах 

на тасьму–блискавку. 

Практична робота № 1. 

Обробка застібки в біч-

ному шві спідниці на 

тасьму–блискавку. 

Підбір тасьми – блиска-

ми по довжині, кольору. 

Розмітка довжини засті-

бки. 

З’єднування тасьми-

блискавки з припусками 

шва. ВТО вузла. 

Практична робота № 2. 

Обробка застібки на 

тасьму-блискавку в жі-

ночих штанах. 

Підбір тасьми-блискавки 

по довжині, кольору. 

Обробка припусків на 

застібку лівої та правої 

передньої половинок 

штанів. 

Знає види застібок 

в поясних виробах, 

послідовність об-

робки застібки на 

тасьму-блискавку; 

виконує обробку 

вузла; 

складає технологі-

чну послідовність 

обробки вузла; 

дотримується пра-

вил безпечної пра-

ці. 
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З’єднання тасьми-

блискавки. ВТО вузла.  

 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.4. Обробка вер-

хнього зрізу виробів. 

Способи обробки верх-

нього зрізу спідниці, 

штанів (пришивним поя-

сом, обшивкою, корсаж-

ною тасьмою). 

Технологія обробки поя-

са. 

Послідовність з’єднання 

пояса з верхнім зрізом. 

Послідовність обробки 

верхнього зрізу обшив-

кою. Послідовність об-

робки верхнього зрізу 

корсажною тасьмою. 

Практична робота. 

Обробка верхнього зрі-

зу спідниці, штанів 

пришивним поясом. 

Обробка поясу. З’єднан-

ня поясу з верхнім зрі-

зом виробу. ВТО вузла. 

Називає способи 

обробки верхнього 

зрізу поясних виро-

бів; 

 

уміє обробляти по-

яс, верхній зріз ви-

робу; 

виконує ВТО; 

 

 

складає послідов-

ність обробки вер-

хнього зрізу виро-

бу; 

дотримується пра-

вил безпечної робо-

ти. 

 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 5.5. Обробка низу 

виробів.  

Способи обробки низу 

виробів (швом в підгін з 

закритим зрізом, швом в 

підгін з відкритим зрізом 

тощо). 

Способи закріплення 

припуску на підгін низу 

(на універсальній маши-

ні, на спеціальній клеє-

вій павутинці ). 

Практична робота. 

Обробка низу виробу 

спідниці, штанів, швом 

в підгін з відкритим 

зрізом. 

Знає способи обро-

бки низу виробів, 

способи закріплен-

ня припуска на під-

гін низу; 

уміє намічати лінію 

підгину низу, підрі-

зати нерівності, за-

кріплювати припу-

ски на підгін низу 

різними методами; 

виконує ВТО; 

 

складає технологі-

чну послідовність 

обробки вузла; 

дотримується пра-
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Намічання лінії підгину 

низу, підрізання нерів-

ностей, обметування зрі-

зів, закріплення припус-

ка різними методами. 

ВТО вузла. 

Тема 5.6. Оздоблення 

виробів. Відомості про 

види оздоблення пояс-

них виробів. 

Оздоблювальні шви, ви-

шивка, фігурні строчки, 

за допомогою тасьми, 

шнурів. Регіональні тра-

диції в оздобленні одягу. 

Тематична оцінювання. 

вил безпечної пра-

ці; 

має уявлення про 

види оздоблень по-

ясних виробів; 

наводить приклади 

використання оздо-

блення в своєму 

районі. 

 

 25 Розділ 6. Проектування 

виробу 

 

 5 

 

 

Тема 6.1. Вибір об’єкту 

та художнє конструю-

вання виробів. 

Види поясних виробів. 

Фактори, що впливають 

на вибір поясного виро-

бу для проектування та 

виготовлення. Поняття 

про стиль, моду, фасон. 

Короткі відомості про 

розвиток поясних виро-

бів в історичному та 

українському національ-

ному костюмі. Сучасні 

тенденції оформлення 

поясних виробів в моло-

діжній моді. 

Робота дизайнеру одягу. 

Об’ємне проектування. 

Поняття макета. Види 

макетів. 

Практична робота.  

Робота з журналами та 

каталогами мод. 

Характеризує су-

часні тенденції 

оформлення пояс-

них виробів в мо-

лодіжній моді; 

Знає поняття про 

стиль, моду, фасон, 

макет;  

уміє: 

- розробляти 

ескізи поясних 

виробів (спідниці 

різних конструк-

цій, штани, шор-

ти, спідниці-шта-

ни); 

-  

робити технічний 

опис моделі. 
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 Розробка ескізів пояс-

них виробів (спідниці, 

шорти, штани, спідниця-

штани). Складання тех-

нічного опису моделей. 

 4 

 
Тема 6.2. Конструкцій-

ні матеріали та їх ви-

бір. 

Короткі відомості про 

волокна тваринного по-

ходження (шовк, 

шерсть). Способи їх 

отримання. Властивості 

шерстяних і шовкових 

тканин: механічні – міц-

ність, розтяжність, зно-

состійкість, зминаль-

ність, драпірувальність; 

гігієнічні – гігроскопіч-

ність, повітропроник-

ність, теплозахист, поло-

єм кість,; оптичні - 

блиск, прозорість, колір; 

технологічні – обсипаль-

ність, розсування ниток, 

зсідання, ковзання, здат-

ність формування під час 

волого-теплової оброб-

ки. Використання шов-

кових та шерстяних тка-

нин для виготовлення 

швейних виробів. Зо-

браження ткацького пе-

реплетення на схемах. 

Саржеве, сатинове, атла-

сне переплетення. Ра-

порт переплетення. Осо-

бливості догляду за ви-

робами, виготовленими з 

шерстяних та шовкових 

тканин.  

 

Має уявлення про 

волокна тваринного 

походження (шовк, 

шерсть), способи їх 

отримання; 

знає властивості 

шовкових і шерстя-

них тканин; 

розпізнає шовкові й 

шерстяні тканини; 

вид ткацького пе-

реплетення (сарже-

ве, сатинове, атлас-

не); 

визначає рапорт 

переплетення; 

уміє зображувати 

ткацьке перепле-

тення на схемках; 

підбирати шовкові 

та шерстяні ткани-

ни для виготовлен-

ня виробу. 
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Лабораторно-

практична робота. 

 Підбір матеріалів для 

виготовлення виробу.  
Розпізнавання шовкових 

та шерстяних тканин, 

вивчення їх властивос-

тей. Визначення ткаць-

кого переплетення (сар-

жеве, сатинове, атласне). 

Підбір тканини для виго-

товлення виробу.  

 11 

 
Тема 6.3. Технічне 

конструювання 

Мірки для побудови по-

ясного виробу. Правила 

їх знімання та запис. 

Прибавки. Побудова 

креслення прямої спід-

ниці. Побудова креслен-

ня конічної спідниці. 

Побудова креслення 

клиновидної спідниці. 

Побудова креслення 

брюк. Моделювання по-

ясних виробів. Виготов-

лення робочих лекал. Ві-

домості про муляжний 

метод конструювання, 

його переваги і недоліки. 

Ознайомлення з комп’ю-

терними програмами.  

Практична робота1.  

Зняття мірок та їх за-

пис. 

Практична робота 2.  

Побудова креслення 

спідниці (прямої, коні-

чної, клиновидної).  

Практична робота 3.  

Побудова креслення 

брюк. 

 Знає: 

- умовне по-

значення мірок 

для побудови по-

ясних виробів; 

-  правила і 

послідовність їх 

знімання;  

уміє: 

- виконувати крес-

лення спідниць рі-

зних за покроєм;  

- виконувати 

креслення брюк; 

- моделюва-

ти поясні вироби; 

- виготовля-

ти робочі лекала. 
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 Практична робота 4.  

Моделювання поясних 

виробів. 

Практична робота 5. 

Виготовлення робочих 

лекал виробу. 

 5 

 
Тема 6.4. Розкроюван-

ня деталей виробу. 

Правила виготовлення 

раціональної розкладки 

деталей поясних виробів 

на тканині. Схеми розк-

ладки . Особливості роз-

кроювання шовкових і 

шерстяних тканин. Ор-

ганізація робочого місця 

для розкроювання. Пра-

вила безпечної праці. Ві-

домості про електрифі-

ковані знаряддя праці 

для різання матеріалів. 

Ознайомлення з комп’ю-

терними програмами.  

Практична робота.  

Розкроювання виробу. 
Настилання тканини. 

Виконання економної 

розкладки. Обкрейду-

вання деталей. Розкрій 

деталей поясних виробів. 

Контроль якості крою.  

 Має уявлення про 

типові схеми розк-

ладки деталей по-

ясного виробу на 

тканині; 

знає правила і пос-

лідовність вико-

нання економної 

розкладки на тка-

нині; особливості 

розкроювання шов-

кових і шерстяних 

тканин; 

уміє економно роз-

кладати лекала на 

тканині, розкрою-

вати тканиниу з 

урахуванням її вла-

стивостей; здійс-

нює контроль якос-

ті крою; 

дотримується пра-

вил безпечної праці 

під час розкрою-

вання, економного 

використання мате-

ріалів. 

 50 Розділ 7. Монтаж виро-

бів. Техніко-техноло-

гічна документація 

 

 3 

 

 

 

 

 

Тема 7.1. Загальна схе-

ма обробки виробу.  
Типова схема зборки по-

ясних виробів. Ступені 

готовності виробів до 

примірки. Фактори, які 

 

 

Знає схеми зборки 

поясних виробів до 

примірки.  
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3 

обумовлюють ступінь 

готовності виробу до 

примірки. Раціональна 

ступінь – готовність ви-

робу до примірки. 

Тема 7.2. Підготовка 

виробу до І примірки. 
Схеми зборки виробів до 

примірки при мінімально 

необхідній, максимально 

можливій, високій сте-

пенях готовності.  

 15 

 

 

 

 

 

Тема 7.3. Дефекти ви-

робу та їх усунення. 

Види дефектів в поясних 

виробах. Чинники, які 

впливають на появу де-

фектів. методи усунення 

дефектів.  

Практична робота № 1 

(за вибором).  

Варіант - І 

Обробка спідниці. 

Перевірка деталей крою. 

ВТО деталей крою. 

Підготовка спідниці до 1 

примірки. Прокладання 

силків по середині дета-

лей. Перенесення вито-

чок (складок, рельєфів) 

на другу половину дета-

лей. 

Зфастригування виточок 

(складок, рельєфів) біч-

них швів. Прифастригу-

вання корсажної тасьми 

до верхнього зрізу спід-

ниці. Послідовність 

першої примірки уточ-

нення глибини виточок 

(складок), їх напрямку.  

Уточнення довжини ви-

Називає види дефе-

ктів, методи їх усу-

нення; 

уміє підготовити 

деталі крою до об-

робки, виріб до 1 

примірки; провести 

примірку, виявити 

дефекти  



 25 

бору. Виявлення дефек-

тів. 

 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.4. Обробка спід-

ниці після 1 примірки.  

Розкроювання дрібних 

деталей (обшивок, пояса 

клапанів). Обробка ви-

точок. Обробка кишень, 

застібки. Послідовність 

проведення другої при-

мірки. Виявлення дефек-

тів. Уточнення довжик 

виробу.  

Практична робота № 1. 

Обробка спідниці після 

1 примірки. 

Усунення дефектів. Під-

готовка спідниці до дру-

гої примірки (остаточна 

обробка виточок, бічних 

швів, кишень, застібки). 

проведення другої при-

мірки. Виявлення дефек-

тів. 

Практична робота № 2. 

Обробка спідниці, низу 

виробу.  

Усунення дефектів. Об-

робка верхнього зрізу 

спідниці, низу виробу. 

Уміє розкроювати 

дрібні деталі; 

підготовляти виріб 

до І, ІІ примірки; 

проводити І, ІІ 

примірку; 

виявляє дефекти; 

уявляє дефекти. 

 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 7.5. Остаточна 

обробка виробу та 

ВТО. 

Послідовність викладан-

ня операцій остаточної 

обробки вибору та про-

ведення ВТО. 

Практична робота. 

Остаточна обробка ви-

бору. 

Чистка виробу. ВТО го-

тового виробу. 

Уміє, проводить 

остаточну обробку 

виробу, ВТО; 

дотримується пра-

вил безпечної пра-

ці;  

складає послідов-

ність обробки ви-

робу; 

 

називає технічну 

документацію на 
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3 

 

 

 

 

Обметування петель.  

Пришивання фурнітури. 

Тема 7.6. Оцінка якості 

готового виробу. 

Визначення технічного 

контролю. Об’єкти тех-

нічного контролю на ви-

робництві. Права та 

обов’язки контролерів 

технічного контролю. 

Технічна документація 

для контролю якості го-

тового виробу. Послідо-

вність контролю якості 

поясних виробів. 

Обробка штанів (за ви-

бором) 

готовий виріб для 

контролю якості; 

знає послідовність 

контролю якості 

готового виробу. 

 

  Практична робота № 1.  

Варіант - ІІ 

Обробка штанів до пер-

шої примірки розкрій де-

талей. Перевірка деталей 

крою. Підготовка виробу 

до 1 примірки. Прове-

дення примірки, вияв-

лення дефектів.  

Практика робота № 2. 

Обробка штанів після 1 

примірки. 

Усунення дефектів. Під-

готовка штанів до другої 

примірки. Виявлення 

дефектів. 

Практична робота № 3. 

Обробка штанів після 2 

примірки. 

Усунення дефектів. Об-

робка верхнього зрізу 

штанів, обробка низу ви-

робу.  

 

 

уміє підготовити 

виріб до першої та 

другої примірок; 

проводити першу 

та другу примірку; 

виявляє дефекти; 

учуває дефекти; 

складає технологі-

чну послідовність 

обробки штанів; 

дотримується пра-

вил безпечної пра-

ці. 
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Практична робота № 4. 

Остаточна обробка 

штанів. 

Тематичне оцінювання. 
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РОЗДІЛИ, ТЕМИ Кіль-

кість 

годин 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

11 клас 

 Вступ 

 

 

1 

 Розділ 1.Основи виробничої діяльності  9 

 Тема 1.1. Безпека праці на виробництві. 2 

 Тема 1.2. Основи професійної орієнтації  2 

 Тема 1.3. Основи економічних знань  5 

 Розділ 2. Повузлова обробка плечових виробів  30 

 Тема 2.1. Різновиди застібок та способи їх обробки 8 

 Тема 2.2. Види та обробка комірів 8 

 Тема 2.3. Види та обробка рукавів 6 

 Тема 2.4. Способи обробки низу виробів 8 

 Розділ 3. Проектування виробів 40 

 Тема 3.1. Художнє конструювання 6 

 Тема 3.2. Конструкційні матеріали та їх вибір 6 

 Тема 3.3. Технічне конструювання  22 

 Тема 3.4. Розкроювання деталей виробу 6 

Розділ 4. Монтаж виробу 80 

Тема 4.1. Загальна схема обробки виробу 
10 

 

 Тема 4.2. Підготовка та проведення І примірки 
7 

 

 Тема 4.3. Дефекти виробу та їх усунення 
14 

 

 Тема 4.4. Обробка виробу після І примірки 
18 

 

 Тема 4.5. Підготовка та проведення ІІ примірки 5 

 Тема 4.6. Обробка виробу після ІІ примірки 
20 

 

 Тема 4.7. Остаточна обробка виробу та ВТО 
 

6 

 Перелік об’єктів для виготовлення: плечові вироби  

Всього годин 160 

Резерв часу  50 

Разом 210 
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Дата 

прове-

дення 

уроку 

Кі-

лькіс

ть 

годин 

Зміст навчального ма-

теріалу 

Державні вимоги 

до рівня загально-

освітньої підготов-

ки учнів 

 1 ВСТУП.  

Мета і завдання курсу. 

Його наступність з на-

вчальним матеріалом 10 

класу. 

Узагальнення знань, ха-

рактеристика об’єктів 

праці, матеріалів, ін-

струментів, обладнання. 

Об’єкти праці – блуза з 

коміром, рукавами. 

Уявляє мету та за-

вдання курсу; 

характеризує 

об’єкти праці, мате-

ріали, інструменти, 

обладнання. 

 9 Розділ 1. Основи виро-

бничої діяльності. 

 

 2 Тема 1.1. Безпека пра-

ці в шкільних майсте-

рнях. 

Безпека праці, пожежне 

та електробезпека на 

робочому місці. Інстру-

ктаж з ТБ на робочому 

місці. Основи гігієни 

праці, виробничої сані-

тарії, особистої гігієни 

учня. Причини травма-

тизму.  

Знає правила пове-

дінки в майстернях, 

безпеки праці; 

виконує правила 

безпеки праці на ро-

бочих місцях в май-

стернях. 

 2 Тема 1.2. Основи про-

фесійної орієнтації. 

Поняття про професію. 

Класифікація професій 

за п’ятьма типами зале-

жно від предмета праці. 

Професії швейної про-

мисловості (приклади). 

Практична робота. 

Виявлення інтересів 

учнів. 

Проведення анкетуван-

Користується галу-

зевою класифікаці-

єю професій; 

наводить приклади 

професій швейної 

промисловості; 

розрізняє професії 

за ознакою предмета 

праці; 

виконує аналіз ан-

кети. 
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ня учнів на виявлення 

інтересів учнів і аналіз 

анкет.  

 5 Тема 1.3. Основи еко-

номічних знань.  
Основні відомості про 

ринкову економіку.  

Класифікація швейних 

підприємств в умовах 

ринкової економіки. 

Особливості, преваги, 

недоліки підприємств. 

Поняття про підприємс-

тво. 

Основні фонди підпри-

ємства їх структура, 

зношування основних 

виробничих фондів. 

Оборотні фонди підпри-

ємств. Джерела форму-

вання оборотних засо-

бів. 

Собівартість продукції, 

визначення. Структура 

повної собівартості 

продукції. Калькуляція 

витрат на виробництво 

швейного виробу. Шля-

хи зниження собіварто-

сті. 

Тематичне оцінювання 

Називає основні 

особливості ринко-

вої економіки, типи 

швейних підпри-

ємств; 

склад основних та 

оборотних фондів, 

чинники впливу на 

собівартість проду-

кції; 

уявляє переваги, не-

доліки приватних і 

державних підпри-

ємств; 

наводить приклади 

калькуляції витрат 

на виробництво оди-

ниці продукції. 

 30 Розділ 2. Повузлова 

обробка плечових ви-

робів (блуза з коміром, 

рукавами) 

 

 8 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1. Різновиди за-

стібок та способи їх 

обробки. 

Види застібок: у вигляді 

борта; застібка в розрі-

зах, які оброблені план-

ками або обшивками; в 

Називає види засті-

бок, способи їх об-

робки; 

виконує обробку за-

стібки, ВТО вузла; 

складає послідов-

ність обробки вузла; 
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8 

 

 

 

 

швах. Застібки на петлі 

та ґудзики; тасьму-

блискавку. Види петель, 

розмітка і способи їх 

обробки. Способи обро-

бки застібок. 

Практична робота. 

Обробка застібки у ви-

гляді борта. 

Тема 2.2. Види та об-

робка комірів. 

Види комірів. Назви зрі-

зів комірів. 

Обробка комірів різних 

конструктивних форм. 

Способи з’єднання ко-

міра з горловиною. 

Практична робота. 

Обробка комірів різ-

них конструктивних 

форм, їх з’єднання з 

горловиною. 

дотримується пра-

вил безпечної праці; 

називає конструкти-

вні форми комірів, 

зрізи коміра; 

виконує обробку 

комірів різних 

форм, ВТО вузла; 

з’єднує комір з гор-

ловиною; 

складає послідов-

ність обробки вузла; 

дотримується пра-

вил безпечної праці. 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

Тема 2.3. Види та об-

робка рукавів. 

Види рукавів, вшивний 

реглан, суцільно-викро-

єний. 

Назви зрізів. 

Послідовність обробки і 

з’єднання вшивних ру-

кавів з проймами.  

Особливості обробки 

рукавів реглан, суціль-

но-викроєних рукавів. 

Тема 2.4. Способи об-

робки низу рукавів. 

Обробка низу рукавів 

манжетами, обкантува-

льною тасьмою, оздоб-

лювальними матеріала-

ми, суцільно-використа-

ним припуском.  

Називає види рука-

вів, зрізи, особливо-

сті обробки рукавів 

реглан, суцільно-

викроєних рукавів; 

 

називає способи об-

робки низу рукавів; 

виконує обробку 

швів рукавів (виши-

вного, реглан, су-

цільно-викроєного); 

низу рукавів, 

з’єднання з пройма-

ми; 

складає послідов-

ність обробки вузла; 

дотримується пра-

вил безпечної робо-

ти. 
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Практична робота  

№ 1.  

Обробка вишивних 

рукавів з манжетами. 

Обробка манжет. Обро-

бка швів рукавів. 

З’єднання манжет з ни-

зом рукавів. 

Практична робота  

№ 2.  

Обробка вшивних ру-

кавів реглан. 

Обробка швів рукавів, 

низу рукавів, з’єднання 

з проймами.  

Тематичне оцінювання 

 40 Розділ 3. Проектуван-

ня виробів. 

 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.1. Художнє 

конструювання. 

 Швейні вироби як 

об’єкти технологічної 

діяльності. Види плечо-

вих виробів із коміром і 

рукавом. Види комірів і 

рукавів. Фактори, що 

впливають на вибір пле-

чового виробу. Види 

оздоблень плечового 

виробу. Напрямки су-

часної моди. Журнали 

мод як інформаційна ба-

за для проектування 

швейних виробів. 

Практична робота .  

Ознайомлення із на-

прямками сучасної 

моди за журналами 

мод.  

Розробка і виконання 

ескізу моделі плечового 

виробу з коміром і ру-

 

 

Називає і розпізнає 

різні види плечових 

виробів; 

характеризує голов-

ні напрямки сучас-

ної моди;виконує 

кольоровий ескіз 

моделі плечового 

виробу з передачею 

силуету моделі, ви-

ду оздоблення і фа-

ктури матеріалу. об-

ґрунтовує вибір мо-

делі; 

описує модель пле-

чового виробу. 
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кавом з передачею си-

луету моделі, виду 

оздоблення і фактури 

матеріалу. Опис моделі. 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.2. Конструк-

ційні матеріали та їх 

вибір. 

Поняття про матеріали 

хімічного походження 

(штучні і синтетичні). Їх 

переваги і недоліки в 

порівнянні з натураль-

ними матеріалами. Ві-

домості про способи 

отримання штучних і 

синтетичних матеріалів.  

Класифікація хімічних 

волокон. Загальні відо-

мості про виробництво 

хімічних волокон, осно-

вні професії цього виро-

бництва.  

Властивості тканин із 

хімічних волокон. Озна-

ки розпізнавання волок-

нистого складу тканини 

із хімічних волокон. 

Порівняльна характери-

стика властивостей тка-

нин із натуральних і хі-

мічних волокон. Догляд 

за виробами, виготовле-

них з тканин із штучних 

і синтетичних волокон. 

Правила вибору ткани-

ни для моделі в залеж-

ності від її виду, приз-

начення, з урахуванням 

віку особи, на яку прое-

ктується виріб. 

 

 

 

Характеризує мате-

ріали хімічного по-

ходження, власти-

вості тканини із хі-

мічних волокон, 

способи отримання 

штучних і синтети-

чних матеріалів; 

розпізнає тканини з 

хімічних волокон; 

порівнює властиво-

сті тканин із нату-

ральних волокон і 

хімічних волокон; 

називає основні 

професії виробниц-

тва хімічних воло-

кон; дотримується 

правил догляду за 

виробами з тканин 

із штучних і синте-

тичних волокон, 

правил безпечної 

праці та санітарно-

гігієнічних вимог у 

процесі вивчення 

властивостей штуч-

них і синтетичних 

матеріалів. 

добирає тканину 

фурнітуру, оздоб-

лювальні матеріали 

для виготовлення 

виробу. 
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Практична робота. 

Розпізнавання та ви-

вчення властивостей 

тканини із хімічних 

волокон.  

Підбір тканини для ви-

робу. 

 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема3.3. Технічне 

конструювання. 

Мірки, необхідні для 

побудови креслення ос-

нови плечового виробу з 

рукавами , коміром та 

без них. Умовні позна-

чення мірок. Зняття мі-

рок. Прибавки.  

Побудова базисної сіт-

ки. Побудова креслення 

основи плечового виро-

бу (за готовим алгорит-

мом). Побудова крес-

лення комірів різних 

конструкцій. Побудова 

креслення основи вши-

вного рукава. Моделю-

вання плечового виробу, 

рукавів ті комірів. Виго-

товлення робочих лекал. 

Практична робота.  

Зняття мірок і запису-

вання результатів ви-

мірів.  
Побудова креслення ос-

нови плечового виробу. 

Побудова креслення 

комірів на основі пря-

мого кута. Побудова 

креслення основи вши-

вного рукава. Моделю-

вання плечового виробу. 

Зміна форми комірів. 

Моделювання рукава. 

 

Уміє знімати мірки 

для побудови пле-

чового виробу; 

записує умовні поз-

начення мірок, при-

бавок; 

 будує базисну сітку 

, креслення основи 

плечового виробу; 

креслення комірів 

на основі прямого 

кута; креслення ос-

нови вшивного ру-

кава;  

моделює вшивний 

рукав; 

розробляє робочий 

комплект лекал. 
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Виготовлення комплек-

ту робочих лекал виро-

бу, їх оформлення. 

 6 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3.4. Розкроюван-

ня деталей виробу. 

Відомості про ефективні 

способи механічного рі-

зання матеріалів на су-

часному виробництві. 

Типові розкладки дета-

лей плечових виробів на 

тканині, правила розк-

ладки на тканинах з ма-

люнком, ворсом тощо. 

Розкрій деталей виробу. 

Правила безпечної пра-

ці, організація робочого 

місця та санітарно-

гігієнічні вимоги під час 

розкроювання.  

Практична робота.  

Розкроювання виробу. 
Настилання тканини. 

Виконання розкладки. 

Обкрейдування деталей. 

Розкрій плечового ви-

робу. Контроль якості 

крою. 

Тематичне оцінювання 

Наводить приклади 

ефективних спосо-

бів механічного рі-

зання матеріалів на 

сучасному виробни-

цтві; 

зарисовує схеми ти-

пових розкладок де-

талей плечових ви-

робів на тканині рі-

зної ширини, з ура-

хуванням характеру 

малюнка, направ-

лення ворса, факту-

ри матеріалу тощо; 

виконує розкрій де-

талей виробу; 

дотримується пра-

вил безпечної праці, 

організації робочого 

місця та санітарно-

гігієнічних вимог. 

 8

0 

10 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Розділ 4. Монтаж виро-

бу.  

Тема 4.1 Загальна схе-

ма обробки виробу. По-

слідовність обробки жі-

ночої блузи (початкова 

обробка деталей, обро-

бка кишень, застібок, 

комірів, рукавів, монтаж 

виробу, ВТО).  

Тема 4.2. Підготовка та 

проведення І примірки. 

Підготовка деталей 

 

 

Знає загальну схе-

му обробки виробу; 

знає послідовність 

підготовки виробу 

до І примірки; пос-

лідовність прове-

дення І примірки. 
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крою до обробки (пере-

вірка наявності деталей, 

перенесення ліній вито-

чок, складок, надсічок на 

симетричні деталі, поз-

начення ліній середині 

деталей, ліній талії). Пі-

дготовка виробу до І 

примірки (обробка ви-

точок, складок, кокеток, 

плечових і бічних швів, 

прифастриування тасьми 

до пройми, горловини). 

Послідовність проведен-

ня І примірки 

 1

4 
Тема 4.3. Дефекти виро-

бу та їх усунення. 

 

  Дефекти конструкції 

одягу в статиці і методи 

їх усунення. 

Дефекти конференції 

одягу в динаміці і ме-

тоди їх усунення. 

Дефекти зовнішнього ви-

гляду, методи їх усунен-

ня. 

Практична частина. 

Підготовка виробу до 

І примірки. Прове-

дення І примірки. 
Підготовка виробу до І 

примірки. Проведення І 

примірки. 

Виявлення дефектів 

називає дефекти 

конструкції 

одягу і методи їх 

усунення; 

підготовляє виріб до 

І примірки; 

проводить І примір-

ку; 

виявляє дефекти. 
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 1

8 
Тема 4.4. Обробка виро-

бу після І примірки. 

Методи усунення дефе-

ктів, які виявленні при І 

примірці. 

Остаточна обробка вито-

чок, складок, кишень, 

плечових, бічних швів. 

Обробка коміра. Уфаст-

ригування коміра в гор-

ловину. 

Обробка рукавів і уфаст-

ригування в пройму. 

ВТО. 

Практична робота 

Обробка виробів після І 

примірки. 
Усунення дефекті. 

Остаточна обробка дета-

лей та вузлів блузи. 

Усуває дефекти ви-

робу; 

обробляє деталі і ву-

зли виробу; 

підготовляє виріб 

до II примірки; 

виконує ВТО 

дотримується правил 

безпечної праці 

 5 Тема 4.5. Підготовка та 

проведення II примір-

ки. 

Послідовність проведен-

ня II примірки. 

Виявлення дефектів. 

Методи їх усунення. 

Практична робота. 

Проведення II примір-

ки. 
Проведення II примірки. 

Виявлення дефектів 

знає послідовність 

проведення 

II примірки 

виявляє дефекти 

 22 

 

 

 

 

 

Тема 4.6. Обробка ви-

робу після ІІ примір-

ки. 

Послідовність обробки 

виробу після ІІ примір-

ки. 

Практична робота. 

Обробка виробу ІІ 

примірки. 

Усунення дефектів. 

Знає послідовність 

робіт після ІІ примі-

рки; 

усуває дефекти; 

виконує обробку ву-

злів; 

дотримується пра-

вил безпечної праці; 
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Підкріювання обшивок 

для горловини. 

Обробка застібки. 

З’єднання коміра з гор-

ловиною. 

З’єднання рукавів з 

проймами. Обробка ни-

зу виробу. 

 6 Тема 4.7. Остаточна 

обробка виробу та 

ВТО. 

 

  

 

 

 

 

Послідовність робіт при 

остаточній обробці ви-

робу при ВТО. 

Практична робота. 

Остаточна обробка 

виробу та ВТО. 

Чистка виробу, обмету-

вання петель, приши-

вання фурнітури ВТО.  

Тематичне оцінювання 

Знає послідовність 

операцій при оста-

точній обробці ви-

робу та при ВТО; 

виконує обметуван-

ня петель, приши-

вання фурнітури, 

ВТО; 

дотримується пра-

вил безпечної праці. 
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