
ЗАВДАННЯ 

для дистанційного навчання 

під час вимушених канікул  

в зв’язку з введенням карантину та вірогідністю поширення СOVID-19 

з предмета «Конструювання одягу» 

Професія: 7435 Закрійник 

Кваліфікація: закрійник 5-го розряду 

Група ЗК-41 

 

№ 

з/п 
Номер та тема уроку Завдання для контролю знань Вид звіту 

Термін 

виконання 

1.  Урок № 218-224 
Лабораторно-практична 

робота №73-79 «Розробка 

конструкцій жіночої блузи». 

Інструктаж з охорони праці. 

Розробити конструкцію блузи на 

замовника (на себе, родичку, подругу). 

Виготовити з паперу чи тканини макет. 

 

Фото конструкції 

виробу на 

замовнику з 

загальним виглядом 

посадки на фігурі (з 

паперу або 

тканини). 

16 – 17.03.2020 

рік 

2.  Урок № 225-231 
Лабораторно-практична 

робота №80-86 «Розробка 

конструкцій жіночої сукні». 

Інструктаж з охорони праці. 

Розробити конструкцію сукні на замовника 

(на себе, родичку, подругу).  Виготовити з 

паперу чи тканини макет. 

Фото конструкції 

виробу на 

замовнику з 

загальним виглядом 

посадки на фігурі (з 

паперу або 

тканини). 

17 – 23.03.2020 

рік 

3.  Урок № 232-238 
Лабораторно-практична 

робота №87-93 «Розробка 

конструкцій жіночого 

жакету». Інструктаж з 

охорони праці. 

Розробити конструкцію жакету на 

замовника (на себе, родичку, подругу). 

Виготовити з паперу чи тканини макет. 

Фото конструкції 

виробу на 

замовнику з 

загальним виглядом 

посадки на фігурі (з 

паперу або 

тканини). 

23 – 24.03.2020 

рік 



4.  Урок № 239-245 
Лабораторно-практична 

робота №94-100 «Розробка 

конструкцій жіночої блузи з 

суцільно кроєним рукавом». 

Інструктаж з охорони праці. 

Розробити конструкцію блузи з суцільно 

кроєним рукавом «Кімано» на замовника 

(на себе, родичку, подругу). Виготовити з 

паперу чи тканини макет. 

Фото конструкції 

виробу на 

замовнику з 

загальним виглядом 

посадки на фігурі (з 

паперу або 

тканини). 

24 – 31.03.2020 

рік 

5.  Урок № 246-249 «Розподіл  

чоловічого легкого одягу за 

класифікацією та вимогами. 

Розрахунок та побудова 

чоловічої сорочки, рукава та 

коміру до основи» 

Ознайомитися з методикою побудови 

чоловічої сорочки (додаткова література 

додається) 

Підготувати звіт - 

реферат/презентаці

ю з чоловічого 

плечового легкого 

одягу. 

31.03.2020 рік 

6.  Урок № 250-253 
Лабораторно-практична 

робота №101-104 «Розробка 

конструкцій чоловічої 

сорочки». Інструктаж з 

охорони праці. 

Розробити конструкцію чоловічої сорочки 

на замовника (на себе, родича, друга). 

Виготовити з паперу чи тканини макет. 

Фото конструкції 

виробу на 

замовнику з 

загальним виглядом 

посадки на фігурі (з 

паперу або 

тканини). 

31.03.2020 рік 

 

Викладач                                                         Тетяна МУСІЄНКО 

 

Електронна пошта: musienko_tanja@ukr.net 
 

  



Лабораторно-практична робота №73-79  

«Розробка конструкцій жіночої блузи. Виготовлення макету. Аналіз посадки виробу на фігурі». Інструктаж з 

охорони праці. 

Мета: закріпити та удосконалити знання з побудови креслень плечових виробів, навчитися виконувати примірки, 

визначати дефекти та методи їх усунення. 

Приладдя та інструменти: таблиці розмірних ознак жіночої фігури, інструкційна картка з побудови основи 

жіночого плечового виробу (конспект лекцій), папір, лінійка, лекало, сантиметрова стрічка, крейда, кравецькі булавки, 

ножиці, голка, нитки, тканина, олівець. 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Визначити вихідні данні для побудови: розмірні ознаки, прибавки. 

2. Виконати побудову конструкції виробу. 

3. Виконати моделювання виробу при необхідності. 

4. Виготовити макет. 

5. Провести примірку. 

6. Зробити аналіз посадки виробу на фігурі. 

 

Питання по темі: 

1. Які вид дефектів існують? 

2. За яким критеріями поділяються конструктивні дефекти? 

 

Література: 

 Литвин В.Г., Степура А.О. Конструювання швейних виробів Київ: Вікторія, 2008. — 320 с.  
  



Лабораторно-практична робота №80-86  

«Розробка конструкцій жіночої сукні. Виготовлення макету. Аналіз посадки виробу на фігурі». Інструктаж з 

охорони праці. 

Мета: закріпити та удосконалити знання з побудови креслень плечових виробів, навчитися виконувати примірки, 

визначати дефекти та методи їх усунення. 

Приладдя та інструменти: таблиці розмірних ознак жіночої фігури, інструкційна картка з побудови основи 

жіночого плечового виробу (конспект лекцій), папір, лінійка, лекало, сантиметрова стрічка, крейда, кравецькі булавки, 

ножиці, голка, нитки, тканина, олівець. 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Визначити вихідні данні для побудови: розмірні ознаки, прибавки. 

2. Виконати побудову конструкції виробу. 

3. Виконати моделювання виробу при необхідності.  

4. Виготовити макет. 

5. Провести примірку. 

6. Зробити аналіз посадки виробу на фігурі. 

 

Питання по темі: 

1. Які розмірні ознаки необхідні для побудови плечового виробу? 

2. Чим характеризується баланс виробу на фігурі? 

 

Література: 

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

Вікторія, 2008. — 320 с.  
  



Лабораторно-практична робота №87-93  

«Розробка конструкцій жіночого жакету. Виготовлення макету. Аналіз посадки виробу на фігурі». 

Інструктаж з охорони праці. 

Мета: закріпити та удосконалити знання з побудови креслень плечових виробів, навчитися виконувати примірки, 

визначати дефекти та методи їх усунення. 

Приладдя та інструменти: таблиці розмірних ознак жіночої фігури, інструкційна картка з побудови основи 

жіночого плечового виробу (конспект лекцій), папір, лінійка, лекало, сантиметрова стрічка, крейда, кравецькі булавки, 

ножиці, голка, нитки, тканина, олівець. 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Визначити вихідні данні для побудови: розмірні 

ознаки, прибавки. 

2. Виконати побудову конструкції виробу. 

3. Виконати моделювання виробу при необхідності. 

4. Виготовити макет. 

5. Провести примірку. 

6. Зробити аналіз посадки виробу на фігурі. 

 

Питання по темі: 

1. Чим відрізняється блуза від жакету? 

2. Як по крою рукава поділяться плечові вироби? 

 

Література: 

 Литвин В.Г., Степура А.О. Конструювання швейних виробів Київ: Вікторія, 2008. — 320 с.  
  



Лабораторно-практична робота №94-100  

«Розробка конструкцій жіночої блузи з суцільно кроєним рукавом. Виготовлення макету. Аналіз посадки 

виробу на фігурі». Інструктаж з охорони праці. 

Мета: закріпити та удосконалити знання з побудови креслень плечових виробів, навчитися виконувати примірки, 

визначати дефекти та методи їх усунення. 

Приладдя та інструменти: таблиці розмірних ознак жіночої фігури, інструкційна картка з побудови основи 

жіночого плечового виробу (конспект лекцій), папір, лінійка, лекало, сантиметрова стрічка, крейда, кравецькі булавки, 

ножиці, голка, нитки, тканина, олівець. 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Визначити вихідні данні для побудови: розмірні ознаки, прибавки. 

2. Виконати побудову конструкції виробу. 

3. Виконати моделювання виробу при необхідності.  

4. Виготовити макет. 

5. Провести примірку. 

6. Зробити аналіз посадки виробу на фігурі. 

 

Питання по темі: 

1. Назвіть основні причини виникнення дефектів посадки виробів? 

2. Як по крою рукава поділяться плечові вироби? 

 

Література: 

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

Вікторія, 2008. — 320 с.  
  



Лабораторно-практична робота №101-104 

«Розробка конструкцій чоловічої сорочки. Виготовлення макету. Аналіз посадки виробу на фігурі». 

Інструктаж з охорони праці. 

Мета: закріпити та удосконалити знання з побудови креслень плечових виробів, навчитися виконувати примірки, 

визначати дефекти та методи їх усунення. 

Приладдя та інструменти: таблиці розмірних ознак чоловічої фігури, інструкційна картка з побудови основи 

чоловічого плечового виробу (конспект лекцій опрацьованих дистанційно), папір, лінійка, лекало, сантиметрова стрічка, 

крейда, кравецькі булавки, ножиці, голка, нитки, тканина, олівець. 

 

Порядок виконання роботи: 

1. Визначити вихідні данні для побудови: розмірні ознаки, прибавки. 

2. Виконати побудову конструкції виробу. 

3. Виконати моделювання виробу при необхідності. 

4. Виготовити макет.  

5. Провести примірку. 

6. Зробити аналіз посадки виробу на фігурі. 

 

Питання по темі: 

1. Чим відрізняється побудова чоловічої сорочки від жіночої 

блузи? 

2. Які особливості побудови рукава до основи чоловічої 

сорочки? 

Література: 

 Литвин В.Г., Степура А.О. Конструювання швейних виробів Київ: Вікторія, 2008. — 320 с.  
  



І Н С Т Р У К Ц І Я    

з охорони праці для кравця, закрійника 

при виконанні ручних робіт 

на лабораторно-практичних заняттях 

з предмету  „Конструювання одягу”  

  

Загальні положення 

 Дана інструкція застосовується при роботі з ріжучим та колючим інструментом в процесі виконання лабораторно-

практичних робіт. 

 Ручні роботи виконуються здобувачем освіти при наявності справного інструменту на робочому столі.  

 Здобувач допускається до проведення лабораторно-практичної роботи тільки після вивчення інструкції. 

 В результаті порушення інструкції мають місце пошкодження пальців рук ножицями, голкою, або нанесення ран 

сусідові по парті. 

Перед початком ручних робіт потрібно: 

 1. Знати правила з безпеки праці і дотримуватися їх. 

 2. Слідкувати за станом робочого місця, за справністю інструментів. 

 3. Ножиці не повинні лежати на краю стола. 

Під час роботи: 

 1. Не шити тупою голкою. 

 2. Не кидати голку на підлогу. 

 3. Не нахилятися низько над голкою. 

 4. Не обривати кінці ниток руками. 

 5. Не класти ножиці в карман або на край столу. 

 6. Не працювати без наперстка. 

 7. Розмір наперстка повинен відповідати розміру пальця. 

 8. Не кидати на підлогу котушки, ґудзики, обрізи тканини. 

 9. Не відвертати уваги під час роботи на сторонні справи. 

Після закінчення  роботи: 

 1. Привести в порядок робоче місце. 

 2. Прибрати голки, наперсток, ножиці. 

 3. Передати робоче місце змінниці в зразковому стані. 


