
ЗАВДАННЯ 

для дистанційного навчання 

під час вимушених канікул  

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

з предмета «Макетування та робота в матеріалі» 

Галузь знань: 02 Культура і мистецтво 

Cпеціальність: 022 Дизайн 

Кваліфікація: «Дизайнер (художник-конструктор)» 

Групи МСШ – 21, 22 

 

№ 

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

Термін 

виконання 

1.  Урок № 34-47 Практична 
робота № 4-7 «Розробка 
об’ємної форми дизайн – 
проекту» 

Виконати макетування виробу на 

манекені масштабу 1:4 

(виготовленого з картону), або на 

ляльці за темою «Овочі та фрукти». 

Підготувати фото - звіт з 

макетування виробу на 

манекені.  

26.03.2020 рік 

 

 

 

2.  Урок № 48-49 Заліковий урок Систематизувати попередньо 

виконані роботи. 

Підготувати звіт - 

реферат/презентацію з 

виготовлення макетів 

(плечової основи з 

рукавом, спідниці тощо). 

31.03.2020 рік 

 

Викладач                                                         Тетяна МУСІЄНКО 

 

Електронна пошта: musienko_tanja@ukr.net 
  



Практична робота № 4-7 

Тема: Розробка об’ємної форми дизайн – проекту 

Мета роботи: навчити створювати макет одягу складної форми та конструкції, відповідно до завдання 

Наочні посібники: журнали мод „Ательє” 

 

 Хід виконання робот 

1. Визначити основні формоутворюючі властивості макетного матеріалу. 

2. Відповідно до властивостей матеріалу та теми, виконати 3-5 фор – ескізів майбутніх моделей складних форм. Обрати 

із них найвдаліший варіант. 

3. Підготувати манекен до виконання макета: намітити на ньому фасонні лінії та конструктивні лінії, необхідні для 

виконання обраної моделі. 

4. Підготувати тканину – визначити куски тканини, необхідні для створення складних деталей, намітити на них 

необхідні конструктивні або фасонні лінії. 

5. Створити одяг складної форми на манекені методом макетування, відповідно до обраної моделі. 

   

Вид звіту: фото, презентація. 

 

Література:  

1. Ермилова В. В., Ермилова Д. Ю. «Моделирование и художественное оформление одежды» -М., 2006 

2. Журнал «Ателье» 1. 2012р 

3. Журнал «Ателье» 2. 2012р 

4. Журнал «Ателье» 11.2011р. 

5. Журнал «Ателье» 10.2011р. 

6. Борецька Моделювання одягу., К., 2000 

 

 

  



І Н С Т Р У К Ц І Я    

з охорони праці для молодших спеціалістів 

при виконанні ручних робіт 

на лабораторно-практичних заняттях 

з предмету  „Макетування та робота в матеріалі”  

  

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. 


