
ЗАВДАННЯ 

для оцінювання рівня сформованості професійної компетентності 

 «Розробка конструкцій та розкрій натільної білизни, корсетних виробів» 

Дистанційне навчання 

Професія: Закрійник  Кваліфікація: 4 розряд 

Група ЗК – 41 

01.04. – 24.04.20р. 

 

Завдання  Види робіт Середній рівень 

(4 – 6 бали) 

Достатній рівень 

(7 – 9 бали) 

Високий рівень 

(10 – 12 бали) 

Термін 

виконання 

Форма звіту 

1. Розробити 

лекала дитячої 

нічної сорочки 

Виконати 

розкрій. 

Виготовити 

макет або 

виріб за 

ескізом  

- зняти розмірні ознаки; 

- виконати креслення; 

-  нанести лінії 

моделювання; 

- виготовити лекала; 

- розкроїти; 

- виготовити макет або 

пошити виріб; 

- проведення примірки; 

- аналіз конструкторських 
дефектів 

 

 

   01.04.20р. 

7 год. 

Фото виробу на 

замовнику з 

загальним виглядом 

посадки на фігурі, 
наявність  

макету виробу по 

закінченню 
карантину. 



2. Розробити 

лекала, 

Виконати 
розкрій, 

виготовити 

макет 

жіночої 
нічної 

сорочки на 

основі 
вшивного 

рукава на 

конкретну 

фігуру 

- зняти розмірні ознаки; 

- виконати креслення; 

-  нанести лінії 

моделювання; 

- виготовити лекала; 

- розкроїти; 
виготовити макет або пошити 

виріб; 

- проведення примірки; 

- аналіз конструкторських 

дефектів 

    

 

 

 

 

02.04.- 03.04. 

14 год. 

Фото виробу на 

замовнику з 

загальним виглядом 
посадки на фігурі, 

наявність  

макету виробу по 

закінченню 
карантину. 



3 Розробити 

лекала, 

розкріїти , 
виготовити  

макет 

дитячої 

піжами, 

підготовка 

та 

проведення 

примірки на 

конкретну 

фігуру 

- зняти розмірні ознаки ; 

- виконати креслення; 

-  нанести лінії 

моделювання; 

- виготовити лекала; 

- розкроїти; 
виготовити макет або пошити 

виріб; 

- проведення примірки; 

- аналіз конструкторських 

дефектів 

 

  

06.04. – 

07.04.20р. 

14 год 

Фото виробу на 

замовнику з 

загальним виглядом 
посадки на фігурі, 

наявність  

макету виробу по 

закінченню 
карантину. 



4. Розробити 

лекала, 

розкріїти , 
виготовити  

макет 

жіночої\піж

ами, 

підготовка 

та 

проведення 

примірки на 

конкретну 

фігуру 

- зняти розмірні ознаки з 

замовника; 

- виконати креслення блузи 
та брюк з урахуванням 

складу та властивостей 
тканини; 

-  нанести лінії 

моделювання; 

- виготовити лекала; 

- розкроїти; 

- виготовити макет або 

пошити виріб; 

- проведення примірки; 

- аналіз конструкторських 
дефекті 

  

 

08.04. – 

09.04.20р. 

14 год. 

Фото виробу на 

замовнику з 

загальним виглядом 
посадки на фігурі, 

наявність  

макету виробу по 

закінченню 
карантину. 



5. Виконати 

проектуван

ня та 

розкрій 

корсетів, 

виготовлен

ня макету, 

проведення 

примірки на 

конкретну 

фігуру 

- зняти розмірні ознаки з 

замовника; 

- виконати креслення 
корсету з урахуванням 

складу та властивостей 
тканини; 

-  нанести лінії 

моделювання; 

- виготовити лекала; 

- розкроїти; 

- виготовити макет або 

пошити виріб; 

- проведення примірки; 

аналіз конструкторських 
дефекті 

 

 

 14.04 – 

15.04.20р. 

14 год 

Фото виробу на 

замовнику з 

загальним виглядом 
посадки на фігурі, 

наявність  

макету виробу по 

закінченню 
карантину. 

6. Виконати 

проектуван

ня та 

розкрій 

корсетних 

суконь 

повсякденн

ого 

призначенн

я, 

виготовлен

ня макету, 

проведення 

примірки на 

конкретну 

фігуру 

- зняти розмірні ознаки з 

замовника; 

- виконати креслення 

корсету з урахуванням 

складу та властивостей 
тканини; 

-  нанести лінії 
моделювання; 

- виготовити лекала; 

- розкроїти; 

- виготовити макет або 

пошити виріб; 

- проведення примірки; 

- аналіз конструкторських 
дефекті 

 

 

 

 

 

 

16.04 – 

17.04.20р. 

14 год. 

Фото виробу на 

замовнику з 

загальним виглядом 
посадки на фігурі, 

наявність  

макету виробу по 

закінченню 
карантину. 



 

7. Розробити 

лекала, 

розкріїти , 
виготовити  

макет, 

провести 
примірку 

літньої сукні 

на корсетній 

основі з 
джинсової 

тканини на 

конкретну 
фігуру 

- зняти розмірні ознаки з 

замовника; 

- виконати креслення 
корсету з урахуванням 

складу та властивостей 
тканини; 

-  нанести лінії 

моделювання; 

- виготовити лекала; 

- розкроїти; 

- виготовити макет або 

пошити виріб; 

- проведення примірки; 

- аналіз конструкторських 
дефекті 

Модель сукні 

повинна бути з 

вертикально – 

з’єднувальними 

швами 

Модель сукні на 

основі бюстгальтера 

- комбінацій 

Модель сукні на 

основі грації 

20.04. – 

21.04. 20 р. 

Фото виробу на 

замовнику з 

загальним виглядом 
посадки на фігурі, 

наявність  

макету виробу по 

закінченню 
карантину. 

8. Розробити 

лекала, 
розкріїти , 

виготовити  

макет, 
провести 

примірку 

літньої сукні 
– сарафану 

на корсетній 

основі з 

легкої 
тканини, 

відрізну по 

лінії талії на 
конкретну 

фігуру 

- зняти розмірні ознаки з 
замовника; 

- виконати креслення 

корсету з урахуванням 
складу та властивостей 

тканини; 

-  нанести лінії 
моделювання; 

- виготовити лекала; 

- розкроїти; 

- виготовити макет або 
пошити виріб; 

- проведення примірки; 

- аналіз конструкторських 

дефекті 

Модель сукні – 

сарафана, відрізна 

по лінії талії з 

вертикально – 

з’єднувальними 

швами по  

Модель сукні – 

сарафана, відрізна 

на основі  

бюстгальтера – 

комбінацій, 

розширена до низу 

Модель сукні 

сарафану, відрізна 

по лінії талії, 

розширена до низу 

на основі грації 

22.04.- 

24.04.20р. 

21 год 

Фото виробу на 

замовнику з 
загальним виглядом 

посадки на фігурі, 

наявність  

макету виробу по 
закінченню 

карантину. 

 

 


