
Завдання  

 для оцінювання рівня сформованості професійної компетентності «Виготовлення виробів нескладної технологічної 

обробки за індивідуальним замовленням(виробниче навчання в умовах виробництва)» 

Професія: 7433 Кравець 

Рівень кваліфікації: кравець 3 розряду 

групи К – 21, К – 22 

06.04. – 24.04. 2020 р. 
№ 

завдання 

Зміст завдання Середній рівень 

(4 – 6 бали) 

Достатній рівень 

(7 – 9 бали) 

Високий рівень 

(10 – 12 бали) 

Термін 

виконання 

Форма 

звіту 

Допоміжні засоби 

1. Швейне 

підприємство 

отримало 

замовлення на 

виготовлення 

медичних 

масок. Вам 

пропонується 

виконати 

наступні 

роботи: 

 

 виготовити за 

готовими 

лекалами  три 

моделі масок з 

бавовняної 

тканини; 

 запропонувати  

модель маски з 

нетрадиційних 

матеріалів 

(додаткові 

бали) 

 підібрати 

матеріал, 

скласти його 

характеристику; 

 виготовити за 

готовими 

лекалами  три 

моделі масок  

 запропонувати  

модель маски з 

нетрадиційних 

матеріалів 

(додаткові бали) 

 розробити лекала трех 

моделей медичних 

масок; 

 підібрати матеріал, 

скласти його 

характеристику; 

 виготовити  три моделі 

масок  

 запропонувати  модель 

маски з нетрадиційних 

матеріалів (додаткові 

бали) 

06.04. – 

08.04 

 

18 год 

Фото 

виробу, 

зразку, 

звіт, 

презентац

ія 

Інструкційні картки, 

відео матеріали 

https://www.youtube.com/wat

ch?v=oJOlJc44T_s 

https://www.youtube.com
/watch?v=hirXoP_zvQc 
https://www.youtube.com
/watch?v=Bp3uHKc51xA 

 

2.  Швейне 

підприємство 

отримало 

замовлення на 

виготовлення 

блуз. Вам 

пропонується 

виконати 

наступні 

роботи: 

 обробити 

наступні вузли: 

обробити виточки, 

рельєфні шви, 

кокетки, застібку 

суцільно кроєними 

підбортами 

 обробити 

наступні вузли: 
обробити відкладний 

комір з кантом або 

мереживом, 

застібку відрізними 

підбортами, низ 

рукавів 

пришивними 

манжетами. 

 обробити наступні 

вузли: 
обробити відкладний 

комір та з’єднати його з 

горловиною, обробка 

накладної кишені з 

суцільно кроєним 

клапаном та з’єднати її з 

виробом, низ рукавів 

пришивними манжетами. 

09.04. – 

15.04 

 

 

 

30 год. 

Фото 

виробу, 

зразку 

Інструкційні картки, 

відео матеріали, 

конспект 
http://gala.co.ua/index.ph
p/uk/for-student-uk-
ua/19- 

 

3.  Ви працюєте в 

ательє кравцем 

замовник 

замовив 

 обробити 

наступні вузли: 

обробити виточки, 

обробитишлицю на 

 виготовити 

пряму спідницю 

зі шлицею з 

 виготовити пряму 

спідницю зі шлицею, 

пришивним поясом – 

16.04. – 22. 

04. 

30  год. 

Фото 

виробу, 

зразку 

Інструкційні картки, 

відео матеріали, 

конспект 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oJOlJc44T_s
https://www.youtube.com/watch?v=oJOlJc44T_s
https://www.youtube.com/watch?v=hirXoP_zvQc
https://www.youtube.com/watch?v=hirXoP_zvQc
https://www.youtube.com/watch?v=Bp3uHKc51xA
https://www.youtube.com/watch?v=Bp3uHKc51xA
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8


пошити пряму 

спідницю зі 

шлицею 

задньому 

полотнищі 

спідниці, застібку 

на тасьму 

«блискавку» 

пришивним 

поясом 

кокеткою, кишенями з 

відрізним бочком 

http://gala.co.ua/index.ph
p/uk/for-student-uk-
ua/19- 

4.  Ваша подруга 

замовила сумку 

шопер 

 розробити 

модель сумки 

шопера; 

 виготовити 

сумку  

 оздобити 

  23.04 - 24.04 

12 год 

Фото 

виробу, 

зразку, 

звіт, 

презентац

ія 

Інструкційні картки, 

відео матеріали 
http://gala.co.ua/index.ph
p/uk/for-student-uk-
ua/19- 

5..  Робітниця 

ательє порізала 

низ сукні в 

області лівого 

бічного шва. Як 

знайти вихід з 

даної ситуації. 

 

  запропонуйте 

варіанти 

вирішення даної 

ситуації та 

засоби 

запобігання 

виникнення їх в 

подальшому 

 запропонуйте 

способи 

обробки низу 

сукні, 

виготовити 

зразок 

 23.04 - 24.04 

12 год 

Фото 

виробу, 

зразку, 

звіт, 

презентац

ія 

Інструкційні картки, 

відео матеріали 
http://gala.co.ua/index.ph
p/uk/for-student-uk-
ua/19- 

6.  При 

виготовленні 

блузи 

працівниця 

спалила 

праскою 

пілочку в 

області 

застібки. 

 

   запропонуйте варіанти 

виходу з даної ситуації 

та засоби запобігання 

виникненню в 

подальшому; 

 запропонуйте способи 

обробки краю борта 

блуз з бавовняної 

тканини, виготовити 

зразок 

23.04 - 24.04 

12 год 

Фото 

виробу, 

зразку, 

звіт, 

презентац

ія 

Інструкційні картки, 

відео матеріали 
http://gala.co.ua/index.ph
p/uk/for-student-uk-
ua/19- 

 

http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8
http://gala.co.ua/index.php/uk/for-student-uk-ua/19-%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8

