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ПЕРЕДМОВА 
 

Щоденник з професійно-практичної підготовки учнів з професії 

«Кравець» (кваліфікація 2-3 розряд) це документ, що засвідчує об'єм вивченого 

матеріалу та успішність учня на весь період виробничого навчання та 

виробничої практики і розрахований на кожного учня. 

Використання щоденника учня з професійно-практичної підготовки з 

друкованою основою для виконання самостійних робіт дає змогу перевіряти 

якість засвоєння теоретичного матеріалу, опрацьовувати прийоми роботи в 

навчальних майстернях. Щоденник може стати в нагоді як навчально-

методичне забезпечення  для засвоєння,  повторення, контролю знань, які 

можна використовувати для роботи в класі та вдома. Щоденник містить велику 

кількість ілюстрованого матеріалу,  тестові завдання,  таблиці, запитання та 

кросворди, які можуть бути використані для закріплення знань. На етапі 

виконання завдання, учні  повинні ретельно аналізувати результати своєї 

роботи, систематизувати та записувати їх у щоденник. 

Цінність даної роботи полягає у тому, що використання даних методик 

навчання створює необхідний рівень якості, варіативності, диференціації та 

індивідуалізації навчання і виховання. 

Щоденник з професійно-практичної підготовки апробований на базі 

ДПТНЗ «Криворізький навчально-виробничий центр»  та сприяв позитивній 

динаміці змін якості навчально-виробничого процесу. Рекомендований для 

поширення передового педагогічного досвіду серед майстрів виробничого 

навчання з професії «Кравець».  
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ІНСТРУКЦІЯ ПО ВЕДЕННЮ ЩОДЕННИКА 
 

Щоденник - це документ, що засвідчує об'єм вивченого матеріалу 

та успішність учня на весь період виробничого навчання та виробничої 

практики. 
 
Учень зобов'язаний: 

• Мати з собою щоденник під час виробничого навчання та виробничої 

практики 

• Щоденно робити записи у щоденнику, згідно переліку учбово-виробничих 

робіт у розділах: поурочна та виробнича робота. 

• Давати на перевірку щоденник майстру в/н, керівнику практикою. 

• Слідкувати за зауваженнями майстра в/н та вчасно їх виправляти. 

• Вести щоденник грамотно, охайно, зберігати до кінця навчання. 
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ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВИПУСКНИКА  

ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

(підприємства, установи та організації, що здійснюють (або забезпечують) 

підготовку (підвищення кваліфікації) кваліфікованих робітників) 

1. Професія: 7433 Кравець 

2. Кваліфікація: 2-3 розряди 

3. Кваліфікаційні вимоги: 

Повинен знати на 2-й розряд:  

Н.М.1: Асортимент  тканин для  виготовлення  столової  та  постільної 

білизни. Види та властивості  білизняних  тканин. Будову та правила експлуатації 

обладнання, що обслуговуються. Технологію виготовлення столової та постільної 

білизни. Технологію обробки деталей фартуха. Методи та прийоми ремонту, 

штопання, очищення готових виробів, з’єднання фурнітури з виробом, знімання: 

фурнітури, оздоблення, хутряних комірів; пакування: фурнітури, оздоблення, 

маркування за номерами речей; технологію виконання всіх видів ручних, 

машинних та волого-теплових робіт, технічні умови на їх виконання; призначення 

та принцип роботи устаткування, яке обслуговується. 

Повинен знати на 3-й розряд: 

Н.М.2: Асортимент поясних виробів. Технологію виготовлення та способи 

обробки деталей поясних виробів. Види та властивості матеріалів, що 

використовуються. Будову та правила експлуатації обладнання, що 

обслуговуються. Методи та прийоми ремонту, штопання, чищення готових 

виробів, з’єднання фурнітури з виробом. 

Н.М.3: Асортимент виробів платтяно – блузочного асортименту. Види, 

властивості матеріалів  та особливості  обробки  тканин  зазначеного  асортименту. 

Технологію виготовлення та способи обробки деталей виробів платтяно – 

блузочного асортименту.  Технологію обробки, методи та прийоми пошиття, 

ремонту та волого-теплової обробки зазначених виробів;  будову та правила 

експлуатації обладнання, що обслуговуються. 
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Повинен вміти на 2-й розряд: 

Н.М.1: Ремонтувати на машинах або вручну тканини та вироби. Виконувати 

строчки ручних та машинних стібків. Виготовляти вироби постільного, столового 

асортименту, фартухів, чохлів, штор, мішків. З’єднувати деталі швейних виробів 

машинними строчками різної конфігурації, дублювати дрібні деталі, виконувати 

штопання. Очищати готові вироби. З’єднувати вручну фурнітуру, ґудзики без 

обмотування ніжки під час пошиття та ремонту різних виробів. Знімати фурнітуру, 

оздоблення, хутряні коміри з виробів, пакувати фурнітуру, оздоблення, маркувати 

за номерами речі в хімічному чищенні та фарбуванні одягу. 

Повинен вміти на 3-й розряд: 

Н.М.2: Шити за індивідуальними замовленнями спідниці та брюки без 

підкладки, ремонтувати натільну білизну (типу трусів і сорочок), столову та 

постільну білизну, з різноманітних матеріалів на машинах або вручну відповідно 

до паспортів замовлень, державних стандартів, технічних умов і встановленої 

технології обробки., обметувати зрізи деталей, петель на спеціальній машині, 

копіювати лінії, які намітив закрійник, на симетричні деталі різними способами, 

пришивати ґудзики з обмотуванням ніжки. Розпорювати вироби та чистити деталі, 

склеювати прямі розриви матеріалу.  

Н.М.3: Шити за індивідуальними замовленнями халати, сукні, блузи 

нескладної технологічної обробки, а також моделі та зразки. Обробляти та 

ремонтувати підкладку, бортову і утеплювальну прокладку та стьобати хутряний 

крій з прокладкою. Виконувати волого-теплову обробку дрібних деталей під час 

пошиття та ремонту різних виробів, чистити вироби у готовому вигляді. Усувати 

дрібні неполадки в роботі швейного устаткування, проводити його чищення та 

змащування. 

          4.Загальнопрофесійні вимоги 

Повинен: 

а) раціонально і ефективно організовувати працю на робочому місці; 

б) додержуватись норм технологічного процесу; 

в) не допускати браку в роботі; 
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г) знати й виконувати вимоги нормативних актів про охорону праці і 

навколишнього середовища, додержувати норм, методів і прийомів безпечного 

ведення робіт; 

д) використовувати в разі необхідності засоби попередження і усунення 

природних і непередбачених негативних явищ (пожежі, аварії, повені тощо); 

5. Вимоги до освітнього рівня осіб, які навчатимуться в системі 

професійно-технічної освіти  

Повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві, без 

вимог до стажу роботи. 

6.Сфера професійного використання випускника 

Виробництво  виробів з текстилю (постільного, кухонного асортименту), 

виробництво швейних виробів на замовлення населення нескладної технологічної 

обробки; виробництво робочого одягу; виробництво верхнього одягу 

спеціалізованими підприємствами за індивідуальними замовленнями населення; 

виробництво спіднього одягу спеціалізованими підприємствами за 

індивідуальними замовленнями населення. 

7. Специфічні вимоги 

7.1.Вік: після закінчення терміну навчання – не менше 16 років  

7.2 Стать: чоловіча, жіноча 

7.3 Медичні обмеження. 
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ПОУРОЧНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН З ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ 
Професія: «Кравець» 

Код: 7433 
Кваліфікація: кравець 2-3 розряди 

                        

№ 
теми 

№ 
уроку Назва розділу, теми циклу, уроку 

Кількіс
ть 

годин 

Кваліфікація: кравець  2 розряд 
1 1 Вступне заняття. 2 
  Охорона праці, пожежна безпека в навчальних 

майстернях. 
4 

2  Виконання ручних робіт. 24 
  

 
2 

Інструменти та пристосування для виконання ручних 
робіт. 
Освоєння навичок роботи з голкою і наперстком. 
Виконання простих ручних стібків тимчасового 
призначення. 

 
 

6 

 3 Виконання стібків постійного призначення. 6 
 4 Виконання закріпок, петель, пришивання фурнітури. 6 
 5 Перевірочні роботи по виконанню ручних стібків. 6 

3  Виконання машинних строчок швів. 36 
  

 
6 

Організація робочого місця. Характеристика 
швейних машин (робота, регулювання, догляд за 
машиною). 

 
 

6 
 7 Виконання паралельних строчок на тканині, 

закріплення строчок. 
6 

 8 Види швів, виконання з’єднувальних швів 6 
 9 Виконання крайових швів. 6 
 10 Виконання оздоблювальних швів. Обробка складок, 

защипів.  
6 

 11 Прийоми робіт на спеціальних 
машинах(обметування зрізів) 

6 

4  Виконання  волого-теплових робіт  6 
 12 Виконання  волого-теплових робіт 6 

5  Виготовлення виробів постільного і столового 
асортименту 30 

 13 Виготовлення столової білизни 6 
 14 Виготовлення постільної білизни 6 
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 15 Виготовлення білизни для немовлят 6 
 16 Виготовлення штор 6 
 17 Виготовлення покривал, чохлів різних видів тощо. 6 

6  Виготовлення фартухів 12 
 18 Перевірка і підготовка крою до роботи. Перевірка 

нитки основи, деталей крою відповідності з 
малюнком. 

6 

 19 Самоконтроль якості. Дефекти, їх запобігання і 
усунення. Волого-теплова обробка .  

6 

  Виготовлення поясних  виробів.  
7  Обробка окремих деталей та вузлів швейних 

виробів 
30 

 20 Обробка виточок 6 
 21 Обробка кишень в швах, кишень з основних деталей 

виробу, прорізної кишені з «листочкою» з вшивними 
кінцями. 

6 

 22 Обробка верхнього зрізу поясом 6 
 23 Обробка застібок 6 
 24 Обробка шліци 6 
  Всього годин: 144 

Кваліфікація: кравець  3 розряд 
1  Виготовлення спідниці  42 
 1 Ознайомлення та підготовка з моделлю виробу і 

деталей крою до пошиття, перенесення лінії з однієї 
симетричної деталі на іншу 

6 

 2 Обробка виточок, складок, защипів, підрізів 
відповідно моделі 

6 

 3 Обробка кишень, дрібних декоративних деталей 
(відповідно до моделі)  

6 

 4 Обробка шлиці. Волого-теплова обробка 
(розпрасування, запрасування, дублювання) 

6 

 5 Обробка застібки (відповідно до моделі) 6 
 6 Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, 

обшивкою, корсажною стрічкою. обробка низу 
спідниці 

6 

 7 Кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового виробу, 
пришивання фурнітури, тощо).  

6 

2  Виготовлення жіночих брюк 66 
 8 Ознайомлення з моделлю виробу, технічними 

умовами на виготовлення жіночих брюк 
6 

 9 Підготовка деталей крою до пошиття (нанесення 
контрольних знаків, основних конструктивних ліній), 

6 
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перенесення лінії з однієї симетричної деталі на іншу 
 10 Волого-теплова обробка половинок брюк. Обробка 

виточок, складок, дрібних деталей 
6 

 11 Обметування зрізів припусків на шов деталей  6 
 12 Обробка кишень.  6 
 13 Обробка бічних та крокових швів 6 
 14 Обробка застібки 6 
 15 Обробка верхнього зрізу брюк (пришивним поясом, 

обшивками тощо) 
6 

 16 Обробка середніх зрізів брюк 6 
 17 Обробка низу брюк (швом у підгин, манжетою 

тощо). 
6 

 18 Кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового виробу, 
пришивання фурнітури тощо). контроль якості 
готового виробу, усунення можливих дефектів. 
тематична атестація. 

6 

3  Виготовлення виробів платтяно-блузочного 
асортименту 

30 

 19 Обробка фігурних кокеток. 6 
 20 Обробка коміру з двох частин та з’єднання його з 

горловиною. 
6 

 21 Обробка горловини обшивкою відкладним коміром. 6 
 22 Обробка низу рукава пришивною манжетою. 6 
 23 Обробка краю борта «застібок». 6 

4  Виготовлення сарафану. 54 
 24 Ознайомлення з моделлю виробу, технічними 

умовами на виготовлення сарафану. 
6 

 25 Перевірка деталей крою. 6 
 26 Виконання копіювальних та прокладних строчок на 

деталях. 
6 

 27 Обробка спинки, пілочки (виточок, рельєфних швів, 
складок, кишень). 

6 

 28 Обробка плечових та бічних швів. 6 
 29 Зметування ліфа з спідницею. 6 
 30  Обробка низу виробу 6 
 31 Кінцеве оздоблення виробу (виконання 

оздоблювальних робіт, ВТО готового виробу, 
пришивання фурнітури) 

6 

 32 Контроль якості готового виробу. Усунення 
можливих дефектів. 

6 
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5  Виготовлення халату 66 
 33 Ознайомлення з моделлю виробу, технічними 

умовами на виготовлення халату 
6 

 34 Перевірка деталей крою. Перевірка залишків 
тканини, що призначена для викроювання дрібних 
деталей 

6 

 35 Обробка спинки, пілочки (виточок, рельєфних швів, 
складок, кишень) 

6 

 36 Обробка плечових та бічних швів 6 
 37 Обробка краю бортів, коміра та з’єднання його з 

горловиною.  
6 

 38 Зметування ліфа з спідницею 6 
 39 Обробка рукавів, вметування рукавів в пройму 6 
 40 Обробка низу рукава 6 
 41 Вшивання рукавів в пройми 6 
 42 З’єднання ліфа з спідницею. Обробка низу виробу. 6 
 43 Кінцеве оздоблення виробу (виконання 

оздоблювальних робіт, обметування петель, ВТО 
готового виробу, пришивання фурнітури). контроль 
якості готового виробу, усунення можливих 
дефектів.  

6 

6  Виготовлення сукні 78 
 44 Ознайомлення з моделлю виробу, технічними 

умовами на виготовлення сукні 
6 

 45 Перевірка деталей крою. 6 
 46 Перевірка залишків тканини, що призначена для 

викроювання дрібних деталей. 
6 

 47 Обробка спинки, пілочки (виточок, рельєфних швів, 
складок, кишень) 

6 

 48 Обробка плечових та бічних швів. 6 
 49 Обробка краю бортів.  6 
 50 Обробка коміра. 6 
 51 З’єднання коміра з горловиною. 6 
 52 Обробка рукавів. 6 
 53 Обробка низу рукава. 6 
 54 Кінцеве оздоблення виробу. Виконання 

«оздоблювальних робіт, обметування петель» 
6 

 55 ВТО готового виробу, пришивання фурнітури  6 
 56 Контроль якості готового виробу, усунення 

можливих дефектів.  
 

7  Виготовлення блуз різними способами обробки 84 
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 57 Ознайомлення з моделлю виробу, технічними 
умовами на виготовлення виробу 

6 

 58 Перевірка деталей крою. Перевірка залишків 
тканини. Що призначена для викроювання дрібних 
деталей. Перенесення контрольних позначок та лінії 
з однієї парної деталі на іншу. 

6 

 59 Зметування виточок, складок, деталей оздоблення 6 
 60 Зметування бічних, рельєфних тощо зрізів. 6 
 61 Вметування нижнього коміра в горловину. З’єднання 

зрізів рукавів. 
6 

 62 Вивчення крейдових ліній, що наносять закрійники в 
процесі першої примірки. Розбір деталей виробу 
після першої примірки. Їх волого-теплова обробка. 

6 

 63 Окрейдування та уточнення ліній, що змінились під 
час примірки. Обробка спинки, пілочки (виточок, 
рельєфних швів, складок). 

6 

 64 Обробка плечових та бічних швів. 6 
 65 Обробка краю бортів, коміра та з’єднання його з 

горловиною 
6 

 66 Обробка рукавів. Вметування рукавів в пройму. 
Зметування низу виробу. 

6 

 67 Обробка низу рукава. Вшивання рукавів в пройму. 6 
 68 Обробка низу виробу 6 
 69 Кінцеве оздоблення виробу, «виконання 

оздоблювальних робіт, обметування петель, ВТО 
готового виробу і пришивання фурнітури». 

6 

 70 Контроль якості готового виробу, усунення 
можливих дефектів.  

6 

8 71 Ремонт та оновлення швейних виробів. 6 
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ЩОДЕННИК 
 

 
 з виробничого навчання 

учня(ці) групи 
 

________________________ 
________________________ 
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ПРАВИЛА З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ РУЧНИХ РОБІТ 
 

1. Утримувати робочий одяг у чистоті. 

2. Одягти спец - одяг, застібнути всі ґудзики і заправити волосся під косинку.  

3. Перевірити становище свого робочого місця. 

4. Розмістити в відповідному порядку інструменти та пристосування. 

5. Перевірити наявність відповідного номеру наперстка. 

6. Перевірити наявність номерів ножиців відповідних виконуваній роботі, їх 

гостроту, наявність ножа для заточування крейди. 

7. Користуйтесь голками розмірів відповідних виду виробу оздоблювальної 

тканини, виконуваної операції. 

8. Голки, шпильки зберігати в подушечці. 

9. Ножиці зберігати в закритому вигляді, при необхідності подавати кінцями 

вперед. 

10.Користуватися наперстком. 

11.Збирати відходи виробництва у смітник. 

12.Дотримуватися чистоти і порядку на робочому місці. 

13.Після закінчення роботи інструменти та пристосування прибрати в 

визначеному порядку, в ящиках столів. 

14.Провести прибирання робочого місця. 
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ПРАВИЛА З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ МАШИННИХ 
РОБІТ 

 
1. Обов'язковий робочий одяг. 

2. Перед початком роботи перевірити заземлення машин, наявність гумового 

килимка на педалі. 

3. Не ставити рук близько голки, що може привести до проколу пальця голкою. 

4. Не ставити інструменти, або інші речі біля махового колеса машини. 

5. При пере заправці виключати машину. 

6. Робоче місце тримати в чистоті, не вішати на проводи ниток і клаптики 

тканини. 

7. Не нахилятися низько над машиною, що може привести до сутулості та 

нещасного випадку. 

8. Своєчасно включати і виключати машину, не розмовляти підчас роботи, не 

передавати через працюючу машину ніяких речей; на робочому місці повинна 

бути тільки деталь, що підлягає обробці. 

9. На спец машинах не працювати без захисної пластинки. 

10.При виявленні несправності повідомити майстра. Перший стібок холостий. 

11.Після закінчення роботи, машину виключити і зупинити. 
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ПРАВИЛА  З ОХОРОНИ ПРАЦІ ПРИ ВИКОНАННІ 
ВОЛОГО-ТЕПЛОВИХ РОБІТ 

 
1. Утримувати робочий одяг у чистоті. 

2. Одягати спецодяг. 

3. Перевірити справність електропроводки, розетки, штепсельних вилок. 

4. Перевірити Ізоляцію шнура та положення праски на підставці. Шнур повинен 

бути підшивним. 

5. Підкласти під ноги гумовий килим. 

6. Перевірити становище контактів на прасці, вони повинні бути не обгорілими 

та закриті спеціальним щитком. 

7. Електропраска повинна бути забезпечена захисним заземленням 

8. Увімкнути праску, перевірити її на нагрівання чи замикає вона корпус. 

9. Нагрівання праски перевіряти за допомогою зволоження попрасувала. 

10.Праску ставити на підставку не допускаючи подання та перекручування 

проводу. 

11.Слід стежити щоб шнур не торкався корпуса праски, що може порушити 

ізоляцію результаті чого настає замикання. 

12.Дотримуватись чистоти і порядку на робочому місці. 

13. При виявленні несправності праски, порушення ізоляції електропроводки, 

зупинити роботу. 

14.При враженні електричних струмом негайно вимкнути рубильник. 

Потерпілого покласти на живіт і дочекатися лікаря. 

15.Вимкнути праски. 

16.Прибрати при закінченні роботи своє робоче місце. 
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КВАЛІФІКАЦІЯ 2 РОЗРЯД 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 
Професія -  7433  Кравець 
 

Знає, розуміє:(на 2 розряд) 

1. Асортимент  тканин для  виготовлення  столової  та  постільної білизни. 

2. Волокнистий  склад  тканин  білизняної групи. 

3. Властивості  білизняних  тканин. 

4. Технологію виготовлення столової та постільної білизни; 

5. Технологію обробки деталей фартуха; 

6. Способи лагодження одягу 

Вміє: (на 2 розряд) 

1. Виготовляти вироби постільного, столового асортименту, фартухів, 

чохлів, штор, мішків;  

2. Чистити та упаковувати готовий виріб;  

3. Виконувати самоконтроль якості. 

4. Виготовляти швейні вироби - спідниці та брюки без підкладки 

нескладної технологічної обробки за індивідуальними замовленнями 

або в бригаді з розподілом праці; 

5. Виконувати всі види ручних робіт (прокладання строчок копіювальних 

стібків, зметування, виметування, наметування деталей одягу); 

6. Виконувати всі види волого-теплових робіт (спрасування, відтягування, 

припрасування, запрасування, розпрасування, дублювання); 

7. Обробляти крайовими швами зрізи деталей;  

8. Виметувати петлі; 

9. Пришивати ґудзики на спецмашинах або вручну;  

10. Усувати дефекти під час виконання робіт; 

11. Усувати дрібні неполадки в роботі швейного устаткування, проводити 

його чищення та змащування;  

12. Чистити вироби в готовому вигляді; 

13. Проводити контроль та самоконтроль якості. 
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1. До роботи допускаються особи, які пройшли…  
________________________________________________________
________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
2.Які правила потрібно виконувати при виконанні ручних, 
машинних і прасувальних робіт 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3.Які види травм під час роботи в швейних майстернях можна отримати. 
Правила надання першої допомоги. 
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________ 
4.Правила поведінки учнів під час пожежі 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
5.Основні правила електробезпеки в навчальних майстернях 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 1-2. Вступне заняття.  

Охорона праці, пожежна безпека в навчальних майстернях. 
  

Вступне заняття.  
Урок №1. Охорона праці, пожежна безпека в навчальних 

майстернях. 
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6.Правила користування нагрівальними приборами, електродвигунами 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
 
7. Дайте визначення: 
   Охорона праці це___________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
8.Дайте усну відповідь на запитання 
       а) Що таке вступний інструктаж? 
       б) Що таке повторний інструктаж? 
       в) Які існують протипожежні заходи? 
 
9. Підкресліть правильну  відповідь 
     У виробничих приміщеннях має підтримуватися температура: 
        а)18-22°С; 
        б)10-12°С; 
        в)20-25°С. 
      Для попереження травматизму обовязковою умовою є проведення: 
         а) правил; 
         б) заходів; 
         в) інструктажів; 
 
10. Допишіть речення 
        Несправний інструмент і незнання безпечних засобів праці призводять 
до__________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Які пристрої потребують дотримання 
правил техніки безпеки? 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 2. Виконання ручних робіт.   

Урок № 2. Інструменти та пристосування для виконання 
ручних робіт. Освоєння навичок роботи з голкою і 

наперстком. Виконання простих ручних стібків тимчасового 
призначення. 

  

 
1. Назвіть з чого повинне складатись робоче місце для ручних робіт: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
2. Назвіть, яким повинен бути спецодяг кравця 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. Допишіть речення 
При виконанні ручних робіт обов’язковою умовою є застосування наперстка. 
Він запобігає 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Голки повинні бути 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Кравецькі булавки широко застосовуються при пошитті виробів. Їх 
використовують для 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 Крейда застосовується для 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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4.Перерахуйте інструменти для виконання ручних робіт: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Оберіть правильний, на Ваш погляд, варіант відповіді 
 
№ 
п\п 

Запитання Варіанті відповідей Відповідь 

1. Тимчасове з'єднування дрібної 
деталі з більшою здійснюється у 
спосіб: 

а) наметування; 
б)  зметування; 
в)  приметування. 

 

2. Для виконання робіт тимчасового 
призначення застосовують: 

а) бавовняні нитки білого кольору; 
б)  нитки пастельних тонів; 
в)  шовкові нитки. 

 

3. Для тимчасового закріплення 
обшитого і вивернутого краю 
деталі використовують: 

а)  заметування; 
б)  вметування; 
в)  виметування. 

 

4. Звичайно довжина виметувального 
стібка дорівнює: 

а)  7-10 мм; 
б)  5-7 мм; 
в)  7-12 мм. 

 

 
6.  Дайте усні відповіді на запитання 
1.  Що означають терміни «зметування», «наметування», «виметування»? 
2.  Дайте   визначення   термінам   «вметування», «пришивання» та наведіть їх 
приклади. 
3.  Коли застосовується обметування? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 2. Виконання ручних робіт.   

Урок № 3. Виконання стібків постійного призначення   
 
1. Заповніть таблицю.  Види ручних стібків та строчок 

 
№ 

п.п. 
Строчка Призначення Довжина стібка, 

мм 
Прямі стібки 

1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

Косі стібки 
1. 
 

   

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

Хрестоподібні стібки 
1. 
 

   

Петлеподібні стібки 
1. 
 

   

2. 
 

   

Петельні стібки 
1. 
 

   

Поєднання прямих і косих стібків  
1. 
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2.Письмові завдання 
 

1).  Які строчки належать до прямих стібків та де їх застосовують? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________  
2).  Що таке петлеподібні стібки та де вони застосовуються? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.Покажіть схематично зшивну строчку,  виконану хрестоподібними 
стібками 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
4.Опишіть порядок виконання ручних стібків 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 2. Виконання ручних робіт.   

Урок № 4. Виконання закріпок, петель, пришивання 
фурнітури. 

  

 
1.Допишіть речення 
Закріпки застосовуються для _________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
Для пришивання ґудзиків застосовують _______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2. Вставте пропущені терміни 
Пришиваючи ґудзики з двома отворами, використовують ______ стібків, 
з чотирма отворами пришивають _______ стібками, з вушком пришивають 
________ прикріплюючи ми стібками. 
 
3. Опишіть послідовність дій пришивання фурнітури 

            
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 

 
 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 2. Виконання ручних робіт.   

Урок №5. Перевірочні роботи по виконанню ручних стібків.   
 
1.Заповніть таблицю                                 

№ 
п\п 

Термін Графічне зображення Розшифрування терміну 

1.   
 

 

З'єднування  двох  деталей, приблизно 
однакових за розмірами, по позначених 
лініях або копіювальних строчках стіб-
ками тимчасового призначення. 
       ?              бічних та плечових зрізів,  
передніх і ліктьових зрізів рукавів, 
клапана. 

2.  

 

З'єднування двох деталей, накладених одна 
на другу, стібками тимчасового 
призначення. 
      ?                пілочки на бортову проклад-
ку, підбортів на пілочку та ін. 
 

3.   
 

 
 

Закріплення обшитого і вивернутого краю 
деталі стібками тимчасового призначення 
(з утворенням канта, рамки або з 
розташуванням шва на згині) для 
зберігання визначеної форми. 
        ?            країв клапанів, бортів, коміра 
після обшивання та вивертання. 

4.  

 

Закріплення підігнутого краю деталі, 
складок, виточок, защипів стібками 
тимчасового призначення. 
       ?           низу виробу,  рукавів,  брюк,  
краю коміра по лінії вільоту. 

5.  

 

Ниткове закріплення зрізу деталі або країв 
прорізу стібками постійного призначення з 
метою запобігання обсипання. 
         ?          зрізів відкритих швів, петель 
тощо. 

6.  

 

Тимчасове з'єднування дрібної деталі з 
більшою стібками тимчасового 
призначення (   ?  манжети до рукава, 
надставки до задньої половинки штанів, 
клапанів до лінії кишень тощо). 

7.  

 

Тимчасове з'єднування двох деталей по 
овальному контуру стібками тимчасового 
призначення (     ?       коміра в горловину,  
рукава у пройму та ін.). 
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8.  

 

Прикріплення підігнутих країв однієї 
деталі до іншої або до тієї ж деталі 
стібками постійного призначення (        ?              
низу рукавів, низу виробу і підкладки, 
відльоту коміра та ін.). 

9.  

 

Прикріплення однієї деталі до іншої,  
фурнітури та оздоблювальних елементів 
стібками значення (       ?         ґудзиків,  
гачків, кнопок та постійного призначення 
ін.). 

10.  

 

Закріплення та оздоблення обшитого і 
виметаного краю деталі потайними 
петлеподібними стібками постійного 
призначення з розташуванням усередині 
тканин, що з'єднуються (       ?         країв 
клапанів, бортів, коміра, низу піджака 
тощо). 

11.  

 

. Розкладання припусків на шви або 
складки на дві сторони і закріплення їх 
стібками тимчасового призначення 
(прикріплення розметувальними стібками 
підкладки виробу до швів вшивання рука-
вів,        ?      припусків на шви,  складок,  
пройм). 

12.  

 

З'єднування двох деталей потайними 
стібками постійного призначення зрізами 
встик і збереження малюнка і кіпера (      ?     
різноманітних надставок деталей). 

 
2. Допишіть пропущені терміни 
 
Закінчене переплетення ниток, отримане між двома проколами тканини голкою 

називається ....................  . 

Повторювальні однорідні стібки утворюють .................  . 

Використовують такі види стібків : .............................  ,  ..............................  , 

............................. , .............................. , .......................... . 

Стібки застосовують для ........................... або .................................. з’єднування 

деталей 

Прямі стібки утворюють такі строчки: ............. , ..................... , ................... 

,......................... , ................... . 

Косими стібками виконують строчки тимчасового з’єднування ( .............. і 

........................... ) та постійного (................. ., .................... , ........................ ) . 
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Хрестоподібні стібки належать до групи  ............................  і застосовуються  

для ......................... підігнутих країв деталей виробів . 

Строчки ...................  стібка створюють найбільш міцні  еластичні  з’єднання 

деталей . Ними виконують підшивальні, розміточні роботи , а також 

закріплюють кінці строчок .  

3.Встановіть відповідність за допомогою стрілок 
 

 

 
 

хрестоподібний 

 

петлеподібний 

 

косий 

 

прямий 
 

 
4.Вставте пропущені значення і терміни 
 
• При виконанні строчок тимчасового призначення слід застосовувати 
бавовняну кручену пряжу або нитки ...............кольору відповідних номерів. 
• Для якісного зшивання деталі спочатку зметують: при з'єднуванні двох 
деталей з посадкою однієї з них, при обшиванні деталей з фігурними краями, 
при поєднанні прямих ліній і фігурних. 
• Всі зметувальні роботи виконують на відстані ......... мм від позначеної 
крейдяної лінії у бік зрізу деталі так, щоб зметувальні строчки не потрапляли 
під машинну строчку з'єднування деталей. 
• Кінці внутрішніх строчок закріплюють зворотними проколами голки: 
тимчасових - .....  стібками. 
• При видаленні ниток тимчасових сторочок їх розрізають ножицями через 
кожні ...............   мм і витягують з тканини. 
• При виконанні ручних стібків і строчок ...................  призначення 
застосовують нитки в тон тканини. 
• Для прикріплення ґудзиків, металевих гачків і петель поряд з 
бавовняними нитками можуть бути використані .......................   нитки № 44 ЛХ. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 3. Виконання машинних строчок швів.   

Урок № 6. Організація робочого місця. Характеристика 
швейних машин (робота, регулювання, догляд за 

машиною). 

  

 
1.Заповніть схему: 
 

                    
      
2.Назвіть з чого повинне складатись робоче місце для машинних робіт: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
3.Покажіть схематично: 

 
Подвійний шов           Запошивочний шов         Шов встик           Накладний шов з закритим   
                                                                                                                                  зрізом 

 
 
 
 
 
 

 
Машинні шви 
поділяються 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 3. Виконання машинних строчок швів.   

Урок № 7. Виконання паралельних строчок на тканині, 
закріплення строчок. 

  

 
1.Які машинні шви ви бачите на малюнках? Опишіть їх 
 

     
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2.Дайте відповіді на запитання 
Що таке шов? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Які неполадки можуть виникнути у роботі швейної машини ? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
У який бік мають бути повернуті припуски на шви при з’єднуванні деталей? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Коли виникають пропуски стібків? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3. Як зробити закріплення строчки? 
_________________ 

________________________________  
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
____________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 3. Виконання машинних строчок швів.   

Урок № 8. Види швів, виконання з’єднувальних швів.   
 
1.Знайдіть правильне пояснення термінології 
 
№ 
п/п 

Термінологія ? Пояснення термінології 

1 Зшивання 

 
 
 
 

Прокладання строчки при накладенні однієї деталі на 
іншу для їхнього з’єднання: закріплення припусків 
шва і складок, спрямованих в один бік ( бічні і плечові 
шви, кокетки, накладні кишені,складки ) 

2 Пришивання 
 
 
 

Ниткове з’єднання двох або кількох однакових або 
майже однакових за розмірами деталей по суміщених 
зрізах або лініях 

3 Обшивання 
 
 
 

Ниткове з’єднання двох деталей по овальному 
контуру (рукава у пройму, комір у горловину, 
ластовицю із суцільно кроєними рукавами) 

4 Настрочування 
 
 
 

З’єднування двох або кількох різних за розміром 
деталей (надставки до підбортів, клапани до пілочок,  
манжети до рукавів) 

5 Вистьобування 
 
 
 

Прокладання строчки для закріплення підігнутого 
краю деталі або виробу, складок, виточок, защіпів  
(внутрішні краї обтачок, низ штанів, рукавів  ) 

6 Вшивання 
 
 
 

Прокладання строчки на деталях для закріплення 
припусків на шви і складок, спрямованих у 
протилежні боки 

7 Розстрочування 
 
 
 

Обробка зрізів деталей або швів смужкою з основної 
або іншої тканини, тасьмою для обробки краю або 
захисту зрізів  від обсипання 

8 Застрочування 
 

 
 
 

З’єднування двох деталей по краю з наступним 
вивертанням їх на лицьову сторону (клапани, комір по 
відльоту, борти, хлястики.) 

9 Окантовування 
 

 
 
 
 

З’єднання двох або більше деталей, шарів тканини, 
накладених один на один потайними або наскрізними 
стібками на окремих ділянках або по всій поверхні для 
надання стійкості , пругкості ( лацкани , нижній комір 
у верхньому одязі, підкладку з утеплюючою 
прокладкою) 
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2.Оберіть правильний, на Ваш погляд, варіант відповіді 
 
№ 
п/п Зміст тесту Варіанти відповіді Ваш 

вибір 
Ціна 

відповіді 

1 

Визначте   за   схемою   зшивний 
шов: 
 
  

  

2 Визначте за схемою розстрочний 
шов з відлітними краями: 

 

  

3 Визначте   за   схемою   накладні 
шви: 

 

  

4 Визначте за схемою настрочні шви: 

 

  

5 Визначте окантовувальний   шов з 
відкритим зрізом: 

 

  

6 Визначте шов у підгин з закритим 
зрізом: 

 

  

7 Визначте    обшивний    шов    з 
утворенням канта: 

 

  

 
 
3.Перелічіть правила зшивання деталей без посадки 
 
1.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
5.______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 3. Виконання машинних строчок швів.   

Урок № 9. Виконання крайових швів.   
 
1.Намалюйте схему крайових швів і дайте правильну назву шву 
 

№ 
п\п 

Рисунок шва Схема шва і назва шва 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 
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2.Перерахуйте зшивні шви: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Підпишіть схему машинного шва 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 3. Виконання машинних строчок швів.   

Урок № 10. Виконання оздоблювальних швів.  
Обробка складок, защипів. 

  

 
1.Намалюйте схему оздоблювальних швів і дайте правильну назву  

 
№ 
п\п 

Рисунок шва Схема шва і назва шва 

1. 

 

 

2. 

 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

7. 

 

 

8. 
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2.Дайте відповіді на запитання 
 
№ 
п/п Зміст тесту Варіанти відповіді Ваший вибір Ціна 

відповіді 

1 Довжина машинної закріпки 
звичайно дорівнює : 

А)15 -20 мм 
Б) 10- 15 мм 
В) 7-10 мм 

  
      1 

2 Зшивання деталей з посадкою 
звичайно виконують по : 

А)меншій деталі 
Б) більшій деталі 

  
       1 

3 
Кінці замкнутих сторін строчки 
повинні заходити один за однин 

не менше ніж на : 

А) 15 – 20 мм 
Б) 3 – 5 мм 
В) 10-20 мм  

  
 
       1 

4 З’єднати комір по кінцях і 
відльоту  - це означає його : 

А) вшити  
Б) зшити 
В) обшити  

  
       1 

5 Зшивання зрізів зметаних 
деталей виконують : 

А) по строчці  
Б) поруч зі строчкою  
В) по кромці 

  
       1 

6 
Прокладання строчки по 

накладеній одна на одну деталях 
називають : 

А) застрочуванням  
Б ) застрочуванням  
В ) вшиванням 

  
       1 

7 
З’єднання двох деталей по краю 

з наступним вивертанням 
називають : 

А ) зшиванням  
Б) обшиванням  
В) вшиванням 

  
       1 

8 
Прокладання строчки для 

закріплення підігнутого краю 
деталі це 

А) прострочування  
Б ) застрочування 
В) настрочування 

  
       1 

9 З’єднання двох деталей по 
овальному контуру називають : 

А) вшивання  
Б) вистьобування 
В) зметування 

  
       1 

 
3.Вставте пропущене слово: 
 
Машинний шов - це  …………………   деталей одягу однією або кількома 
нитковими строчками.  
 
Основним параметром, що характеризує конструкцію шва, є 
…………………………………… - відстань від строчки до зрізів, засобів 
закріплення зрізів і конструкція шва. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 3. Виконання  машинних строчок швів.   
Урок № 11. Прийоми робіт на спеціальних 

машинах(обметування зрізів) 
  

                              
 
1.Які прийоми робіт на спеціальних машинах Ви знаєте? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Чим відрізняється обробка зрізів на спеціальній крає обметувальній машині 
та зшивній машині? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3. Опишіть обробку зрізів деталей смужкою тканини окантовувальним швом з 
відкритим зрізом  
 
 

 
 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема . Виконання волого-теплових робіт.   

Урок №12. Виконання волого-теплових робіт.   
 
1.Дайте визначення 
 
Волого – теплова обробка швейних виробів – це _________________________ 
___________________________________________________________________ 
ВТО у процесі обробки виробів – це____________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ВТО готового виробу – це_____________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
ВТО застосовують переважно для______________________________________ 
___________________________________________________________________ 
Процес ВТО складається з трьох стадій – це_____________________________ 
___________________________________________________________________ 
Пропрасовувач – це__________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
До основного обладнання та пристосувань для ВТО робіт 
входять:_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
\ 
2.Заповніть схеми: 

 
 
                                                                        Методами ВТО є: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                                  Режимами ВТО є: 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення виробів постільного і столового 

асортименту. 
  

Урок №13. Виготовлення столової білизни.   
 

1.Опишіть обробку виробів 
 

 
 
 

 
 
 

1 
2 
3 
4 

1 
2 
3 
4 
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2.Розв’яжіть кросворд 
 

1.Яка назва білизни, що створює гарний вигляд стола, 
забезпечує зручність і комфорт під час їжі. 
2.Сітчаста, прозора, вишита деталь, яка використовується 
для оздоблення та обробки краю серветки, скатертини  
3.Розкладання припусків шва пришивання оздоблювальної 
тканини до основної, у різні сторони та закріплення їх у 
такому положенні за допомогою ВТО 
4.Закріплення підігнутого нижнього краю серветки, 
скатертини за допомогою ВТО  
5.Ниткове закріплення зрізів деталі постійного призначення 
з метою запобігання обсипання 
6.Вузька смужка тканини, яка викроюється під кутом 45 
градусів до нитки основи, є оздоблювальним елементом для 
обробки серветок, скатертин 
7.Прикраса для стола, призначена для всіх урочистих подій 
та свят, перевага її в тому, що на ній красиво виглядає посуд 
будь-якого кольору. 
8.Обробка зрізів скатертин смужкою з основної або з 
оздоблювальної тканини для захисту зрізів від обсипання 
або для оздоблення 
 
 
 

 
 
 

1 
2 
3 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення виробів постільного і столового 

асортименту 
  

Урок №14. Виготовлення постільної білизни.   
 

1.Які шви використовуються для виготовлення простирадла ? 
 

   
 
 
 

        
2.Опишіть процеси виготовлення простирадла 
 

       
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.Дайте відповіді на питання 

 
В якій послідовності оброблюється простирадло ?_________________________ 
____________________________________________________________________
Якими швами можна з’єднати частини простирадла ?______________________ 
____________________________________________________________________
Назвіть вимоги к запошивочному шву___________________________________  
____________________________________________________________________
Які види дефектів можливо отримати в шві  вподгібку з закритим зрізом?____ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
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4.Додайте схематичне зображення 
 

№ Технологія виконання Схематичне 
зображення 

1 Шов упідгин з закритим зрізом 
Край тканини підгортають на 0.5 см, а потім ще 
раз на   0.7-1 см і закріплюють швом «назад 
голка». Строчку прокладають на відстані 0.2 см 
від краю. 

  
  
  
  

2  Білизняний шов 
Деталі складають виворітніми сторонами в 
середину зшивають (строчка 1) на відстані 0.3-
0.4 від зрізів. Вивертають на лицьову сторону, 
виправляють шов і виконують наступну строчку 
(строчка 2) на відстані 0.5-0.7 від краю 

  
  
  
  
  
  

 
5.Допишіть речення 
 
1). Білизняні вироби поділяють на…………………………………….  
2). Серветка відноситься до групи……………………………………. 
3). Наволочка відноситься до групи………………………………….. 
4). Наволочки шиють із………………………………………………… 
5). Етапами виготовлення наволочки є такі…………………………. 
6. Дайте відповідь на питання 

 
З яких тканин шиють підковдрики?_______________________________ 

__________________________________________________________________ 
 

Яку ширину повинна мати тканина? ______________________________ 
__________________________________________________________________ 
 

З яких деталей складається крій підковдри?________________________  
__________________________________________________________________ 

 
Де викроюють виріз підковдрика?________________________________  

__________________________________________________________________ 
 

Яку форму може мати виріз підковдрика?__________________________  
___________________________________________________________________ 
 

Як обробляють виріз підковдри?__________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення виробів постільного і столового 

асортименту. 
  

Урок №15. Виготовлення білизни для немовлят.   
 
1.Яка буває білизна для немовлят? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

           
 
 
2.Оздоблювальні елементи в білизні для немовлят? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
3.Волого – теплова обробка білизни: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4. Дефекти при обробці дитячої білизни, їх усунення? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення виробів постільного і столового 

асортименту 
  

Урок №16. Виготовлення штор   
 
1.Які бувають штори за призначенням? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 

            
 
 

 
 
 
2.Оздоблювальні елементи при пошиві штор? 
_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення виробів постільного і столового 

асортименту. 
  

Урок №17. Виготовлення покривал, накидок, чохлів різних 
видів тощо. 

  

 
1.Які бувають види покривал, накидок і чохлів? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2.Якими швами обробляються дані види виробів? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3.Які оздоблювальні елементи використовують для постільного асортименту? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

                              
 
 

 
 
 
4.Волого-теплова обробка. Самоконтроль виробів? 

_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення фартухів.   

Урок №18. Перевірка і підготовка крою до роботи. Перевірка 
нитки основи деталей крою відповідності з малюнком. 

  

 
1.Які бувають по конструкції фартухи? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

 
 
2.Назвіть деталі крою фартуха: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
3.Які оздоблювальні елементи можуть бути у фартуха? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4.Волого-теплова обробка і самоконтроль якості фартуха? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення фартухів.   

Урок №19. Самоконтроль якості. Дефекти, їх запобігання і 
усунення. Волого-теплова обробка. 

  

 
 

1.Для чого потрібно здійснювати самоконтроль якості фартуха? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
2.Назвіть дефекти, які можуть бути по даних моделях при обробці фартуха? 
Засоби їх усунення? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

                                            
 
 
3.Призначення волого-теплової обробки та її сутність? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Обробка окремих деталей та вузлів швейних виробів.   

Урок №20. Обробка виточок.    
 
1.Встановіть правильну послідовність обробки виточок 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               а)                                     б)                                   в)                                   
 
 
 
 
 
 
 

г) 
 
 
 
                  д)                                                е)                                                              є) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Запишіть відповіді у 
таблицю: 
 
 
 
 
 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
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2. Оберіть правильну відповідь 
 

№ 
п/п 

Запитання Варіанти відповіді Ваший вибір 

1. Для виточок застосовують такі 
шви: 
 

а)  крайові; 
б) з'єднувальні; 
в)  оздоблювальні 

 

2. Виточки,   оброблені   всередині 
деталі, позначають: 

а)  трьома лініями; 
б)  чотирма лініями; 
в)  п'ятьма лініями. 

 

3. Виточки, що йдуть від зрізу де-
талі, позначають лініями: 

а)  двома; 
б)  трьома; 
в) однією. 

 

4. Слабину в кінці виточки 
необхідно: 

а)  стягти; 
б)  припрасувати; 
в)  зпрасувати. 

 

5. Виточки - це: а)  основна лінія; 
б)  конструктивна лінія; 
в) допоміжна лінія. 

 

 
3.Дайте письмові відповіді на запитання 
 
1.  Якими лініями позначається верхня виточка?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
2.  Назвіть лінії позначення виточки, розташованої всередині деталі? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
3.  По якій лінії зшивають виточку?  
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
4.  Як розпрасувати виточку?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
5.  Як обробляють виточку, що переходить у м'яку складку?  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Обробка окремих деталей та вузлів швейних виробів.   

Урок №21. Обробка кишень в швах, кишень з основних 
деталей виробу, прорізної кишені з «листочкою» з вшивними 

кінцями. 

  

 
 
1.Назвіть види кишень 

 
 
                                                                       
 
 
 
 
 
2.Опишіть обробку кишені трьох типів: 

 

 
 

а) Обробка кишені у швах клина замкнутою листочкою 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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б) Обробка накладної кишені з поясом 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
в) Обробка кишені в спідниці в швах 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3. Опишіть послідовність обробки кишені в швах 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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4.Кишені з основних деталей виробу 
 
 

      
 
 
Які оздоблюванні елементи можуть бути в кишенях? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.Самоконтроль якості. Волого-теплова обробка? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Обробка окремих деталей та вузлів швейних виробів.   

Урок №22. Обробка верхнього зрізу поясом   
 
 
1.Послідовність обробки пояса в спідниці 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 
2.Ширина шва приметування та приточування поясу 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 

 

                                     
 
 
 
 
3.Які можуть бути дефекти при обробці поясу? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
4.Самоконтроль якості та волого – теплова обробка 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Обробка окремих деталей та вузлів швейних виробів.   

Урок №23. Обробка застібок   
 
1.Види застібок в обробці спідниць: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
2.Послідовність обробки застібки на тасьму «блискавка» 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
3.Дефекти при обробці застібки: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
                                                                                          

 
 
 
 
4.Самоконтроль якості та волого-теплова обробка 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Обробка окремих деталей та вузлів швейних виробів.   

Урок №24. Обробка шліци   
 
1.Послідовність обробки шліци? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
 
2.Для чого потрібна клейова прокладка в шліці? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
3.Які можуть бути дефекти при обробці шліци? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

                   
 
4.Самоконтроль якості та волого-теплова обробка? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
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КВАЛІФІКАЦІЯ 3 РОЗРЯД 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ 

Професія -  7433  Кравець 
 

Знає, розуміє (на 3 розряд): 

1. Назви деталей крою поясних виробів, вимоги до їх якості; 

2. Технологію виготовлення спідниць; 

3. Способи обробки деталей спідниць; 

4. Технологію виготовлення брюк; 

5. Асортимент  матеріалів  для  виготовлення  поясних  виробів; 

6. Властивості  матеріалів, їх  структуру ,  волокнистий  вміст; 

7. Підбір  матеріалів  для  конкретних  моделей  виробів. 

8. Процес  виготовлення  петлі  на  петельних  машинах; 

9. Процес  пришивання  ґудзиків; 

10. Види  пристроїв  малої  механізації та  особливості  їх застосування 

11. Будову базової основи виробу 

12. Принципи моделювання поясних виробів 

13. Принципи моделювання плечових виробів 

14. Особливості будови  платтяно – блузочного асортименту  

15. Будову  стояче – відкладних комірів та стійок 

16. Будову одношовного рукава 

17. Назви деталей крою виробів платтяного асортименту, вимоги до їх 

якості; 

18. Технологію виготовлення виробів платтяного асортименту; 

19. Способи обробки деталей виробів платтяного асортименту; 

20. Послідовність виконання операцій при виготовленні виробів з 

примірками; 

21. Способи оздоблення одягу. 

22. Асортимент  платтяних  тканин. 

23. Властивості  тканин  різного  волокнистого  вмісту. 
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24. Підбір  тканин  для  різних  моделей  виробів. 

25. Особливості  обробки  тканин  платтяного  асортименту 

Вміє( на 3розряд):  

1. Виготовляти сарафани, халати, плаття блузи різними способами 

технологічної обробки за індивідуальними замовленнями або в бригаді з 

розподілом праці;  

2. Виконувати всі види ручних робіт (прокладання строчок копіювальних 

стібків, зметування, виметування, наметування деталей одягу); 

3. Виконувати  всі види волого-теплових робіт (спрасування, відтягування, 

припрасування, запрасування, розпрасування, дублювання);  

4. З’єднувати машинними строчками деталі виробу (в тому числі, 

виконувати операції обметування на спецобладнанні);  

5. Обробляти крайовими швами зрізи деталей;  

6. Виметувати петлі; пришивати ґудзики на спецмашинах або вручну; 

7. Готувати  вироби до примірок індивідуально або в бригадах з розподілом 

праці; 

8. Проводити дрібне лагодження швейних виробів з використанням 

машинних та ручних робіт; 

9. Усувати дефекти під час виконання робіт; 

10. Виконувати та читати ескіз моделі; 

11. Усувати дрібні неполадки в роботі швейного устаткування, проводити 

його чищення та змащування; 

12. Чистити вироби в готовому вигляді; 

13. Проводити контроль та самоконтроль якості. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 1. Виготовлення спідниць.   

Урок №1. Ознайомлення та підготовка виробу і деталей 
крою до пошиття. Перенесення лінії з однієї симетричної 

деталі на іншу. 

  

 
 
1. Допишіть речення.  

Ознайомлення з виробом – це 

____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
   
2. Крейдяні лінії переносять трьома способами:_______________________  
_________________________________________________________________  
_________________________________________________________________   

3.Заповніть схему 
 
 
 
 
 
 
 
Для роботі з виробом необхідні  
слідуючи інструменти і прилади 
 
 
 
 
 

 
 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

  
5. Виконайте практичні завдання 
          а)  Ознайомтесь з моделлю виробу. 
          б) Ознайомтесь з технічними умовами на виготовлення спідниці.          
          в) Перенесіть лінії з однієї симетричної деталі на іншу. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 1. Виготовлення спідниць.   

Урок №. 2 Обробка виточок, складок, защипів, підрізів 
відповідно моделі 

 

  

 
1.Дайте усну відповідь на запитання 
Які бувають виточки за призначенням? 
 
2.Вставте пропущенні терміни:   
а) виточки розташовані від зрізу розмічають з …………………сторони;  
б) виточки розпрасовуються  у випадках,………………………………..; 
 
в)слабину тканини в кінці виточки …………………..круговими рухами 
праски;  

   
  3.Дайте письмову відповідь на запитання:  

а)Від чого залежить температурний режим праски? 
   
  
б)Які можуть виникнути дефекти при 
неправильній обробці виточок? 
 
________________________________________ 
 
 

 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

  
5. Виконайте практичні завдання 
          а) Обробіть виточки, складки відповідно моделі.  
          б) Обробіть защипи, підрізи відповідно моделі  
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 1. Виготовлення спідниць.   

Урок № 3. Обробка прорізної  кишені – «листочка»  
дрібних декоративних деталей(відповідно до моделі) 

 

  

 
1.Дайте письмову відповідь на запитання: 
 
а)Які деталі необхідні для обробки кишені – «листочка» з вшивними кінцями?  
__________________________________________________________________   
__________________________________________________________________   

б)Як намічається вхід в кишеню?  
__________________________________________________________________   
__________________________________________________________________   

в)Послідовність обробки «листочки»:            
2.Дайте усну відповідь на запитання 
 
а)Як розрізати вхід в кишеню?  
б)Як закріпити кутики кишень?  
 
3.Перерахуйте які дефекти можуть виникнути при обробці кишені? 
       

 
 

 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 5. Виконайте практичні завдання 
 
          а) Обробіть прорізну  кишеню «листочка».           
          б) Обробіть дрібні декоративні деталі (відповідно до моделі) 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 1. Виготовлення спідниць.   

Урок № 4. Обробка шліци. Волого-теплова обробка. 
Розпрасування, запрасування, дублювання. 

 

  

 
1.Підкресліть правильну  відповідь 
         
Середній шов спідниці з’єднується швом:  

а) настрочним 
б) з’єднувальним 

           в) накладним 
      Шліца в середньому шві  

а)розпрасовується 
б) запрасовується 
в) на ребро 
 

  2. Запишіть основні дефекти при неправильній обробці шліци: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
  

   
__ 
 
 
 
 

 
 
3.Дайте усні відповоді на запитання 

 
а)Як обробляється середній зріз заднього полотнища? 
б)Як обробляються виточки? 

 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 5. Виконайте практичні завдання 
          а) Обробіть шліцу в задньому шві спідниці.  
          а) Виконайте ВТО обробку шліци.  
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 1. Виготовлення спідниць.   

Урок № 5. Обробка застібки на тасму «блискавка»   
 
 
1.Підкресліть правильну  відповідь 
       В якому шві спідниці обробляється застібка: 
     а) в бічному з лівої сторонни 
     б) в бічному з правої сторонни 
     в) в середньому шві спідниці 

Половинки засідки блискавки при з’єднанні повинні бути сховані під 
припусками на відстань 
а) зі сторонни переднього полотнища________   

    б) зі сторонни заднього полотнища_________ 

 
2.Дайте усну відповідь на запитання 
   а)Які можуть бути застібки у спідницях? 
   б)Якою повинна бути довжина застібки? 
3.За поданою картинкою вкажіть назву зрізів 

 

 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

        5. Виконайте практичні завдання 
          а) Обробіть застібку на тасму «блискавка».  
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 1. Виготовлення спідниць.   

Урок № 6. Обробка верхнього зрізу спідниці поясом. 
Обробка низу спідниці. 

  

 
    1.Підкресліть правильну  відповідь 
Повздовжня нитка по поясу проходить: 

а) параллельно поясу 
б) під кутом 450 
в) в поперечному напрямку   

Які клейові дублюючі матеріали використовують пр обробці поясу 
а) дублерин 
б) коленкор 
в) флізелин  
2.Вставте пропущений термін    
Пояс приметують до виробу швом шириною………………….см 
 

   3.Дефекти при неправильному з’єднані поясу з виробом 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

 
 

 
 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

        5. Виконайте практичні завдання 
          а) Обробіть верхній зріз спідниці поясом.         
          б) Обробіть низ спідниці. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 1. Виготовлення спідниць.   

Урок №7. Кінцеве оздоблення виробу, ВТО готового 
виробу. Пришивання фурнітури 

  

 
1.Дайте письмову відповідь на запитаня: 
  Які операції входять в кінцеве оздоблення виробу? 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________   

2.Дайте усну відповідь на запитання: 
Технологічна послідовність ВТО спідниці ? 
  

3.Допишіть  речення 
Прийоми пришивання фурнітури в залежності від форми 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_ 

 

 
 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 5. Виконайте практичні завдання 
          а) Проведіть контроль якості готового виробу та усуньте можливі  
    дефекти 

         
  б) Проведіть ВТО готового виробу.  

в)Обробіть петлі і пришийте фурнітуру 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 2. Виготовлення брюк.   
Урок №8.  Ознайомлення з моделлю виробу, технічними 

умовами. Виготовлення жіночих брюк. 

  

 
  
1.Запишіть  основні технологічні умови  при виготовленні  та обробці 
жіночих брюк : 
 

 
2.За поданою картинкою запишіть назву 
зрізів брюк 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
  
 
 
 
 
 3.Дайте письмову відповідь на запитання: 

 
      а)Які конструктивні лінії необхідно пернести з однієї деталіна іншу: 

___________________________________________________________ 
 
б)Як проходить повздовжня нитка на передній половинці брюк?  
___________________________________________________________ 

 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
5. Виконайте практичні завдання 
          а)  Ознайомтесь з моделлю виробу. 
          б) Ознайомтесь з технічними умовами на виготовлення брюк.          
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 2. Виготовлення брюк.   
Урок №9. Підготовка деталей крою до пошиття. 

Перенесення контрольних знаків, основних 
конструктивних ліній, з однієї симетричної деталі на 

іншу. 

  

 
1.Дайте письмову відповідь на запитання: 

 
   Які  бувають основні  конструктивні лінії брюк  

А) _________________________ Д)___________________________
Б) _________________________ Є)___________________________
В) _________________________ Ж)___________________________
Г) _________________________ З)___________________________ 

       Які бувають способи перенесення конструктивних ліній брюк? 
  А) _____________  
  Б) _____________ 
  В)______________ 

   
 2.За поданою картинкою Перерахуйте види дефектів при неправильному  
перенесенні конструктивних ліній: 

 
_______________________________   
_______________________________ 
 
________________________________ 
__________________ 
_______________________________ 
 
_______________________________ 
 
_______________________________ 

 
 
     
 3.Допишіть речення 
 
     Конструктивні лінії це……………………………………………………………. 
 
 4. Виконайте практичні завдання 
          а) Розкрійте виріб згідно розроблених лекал. 
         б) Перевірте деталі крою. 
         в) Перевірте залишки тканини для підкроювання дрібних деталей виробу. 
           г) Перенесіть контрольні знаки, основних конструктивних ліній, з однієї 
симетричної деталі на іншу 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 2. Виготовлення брюк.   

Урок №10. Волого-теплова обробка половинок брюк, 
обробка виточок, складок, дрібних деталей. 

  

 
1.За поданими малюнками встав пропущенні терміни: 

 

))) – що означає цей знак? ________________ 
 

 - що означає цей знак? _____________ 
 
2.Дайте письмову відповідь на запитання: 
Як перевірити правельність волого-теплової 

обробки брюк? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________   

3.Запишіть : 
а) Послідовність обробки виточок: 

 
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________ 
 
 
 
 
 

    б) Дефекти при не правельній обробці виточок: 
________________________________________________________ 

 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 5. Виконайте практичні завдання 
         а) Виконайте ВТО обробку половинок брюк, обробка виточок, складок, 
дрібних деталей. 
          б) Виконайте обробка виточок, складок, дрібних деталей. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 2. Виготовлення брюк.   
Урок № 11.Обметування зрізів, припусків та швів деталей   

 
 
1.Дайте усну відповідь на запитання: 
  Як розташовуються деталі при обметуванні бічних і крових швів?  
 

2. Вкажіть клас машини для обметування зрізів 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________;___________________;_________________________ 
 
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 

а) Які технологічні вимоги на обметування зрізів? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
         б) Які можуть виникнути дефекти при обметуванні зрізів? 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________    

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

  5. Виконайте практичні завдання 
         а) Обметайте зрізи, припуски на шви деталей.  

__ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 2. Виготовлення брюк.   
Урок №12. Обробка кишень   

 
 
1.Перерахуйте необхідні деталі для кишені зі скосом: 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
2.Підкресліть правильну відповідь  

На обшивку кишені накладаємо клейову прокладку: 
А) з виворотнього боку 
Б) з лицьового боку 

    При запрасовці кишені дотримуємося слідуючих режимів ВТО:  
      А) 1000-1200 

      Б) 1200-1500 
      В) 1500-1800 

3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а) Які технологічні вимоги на послідовність обробки кишені? 
 
 

 
 
 
________________________________________________________
__________________________________________ 
 
б)  Перерахуйте дефекти при виконанні кишені ,та міри їх усунення. 

____________________________________________________________________
______________________________________________________ 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 5.Виконайте практичні завдання 
         а) Обробіть кишеню
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 2. Виготовлення брюк.   
Урок №13.  Обробка бічних та крокових швів   

 
1.Дайте письмову відповідь на запитання: 

        а)Які основні технологічні вимоги на обробку бічних швів? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________  

        б) Які основні технологічні вимоги на обробку крокових 
швів? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
   в)  Режими ВТО при розпрасуванні бічних і крокових швів: 

________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
      2.Запишить під картинками види обладнання і пристрої для обробки швів:  

                                        
 
 
 
3.Допишіть речення 
    Бічні шви це……………………………………………………………… 
    Крокові шви це………………………………………………………….. 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

       5. Виконайте практичні завдання 
         а) Обробіть бічних швів. 
         б) Обробіть крокових швів. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 2. Виготовлення брюк.   

Урок № 14. Обробка застібки   
  
1.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а)Які бувають види застібок ? 
_________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________   
б) Які основні технологічні вимоги на обробку застібки? 
 

 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
    
    2.Дайте усну відповідь на запитання: 

 Види дефектів при обробці застібки ? 
 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

    
     5. Виконайте практичні завдання 

         а) Обробіть застібку.  
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 2. Виготовлення брюк.   

Урок №15. Обробка верхнього зрізу брюк пришивним 
поясом 

  

 
 
   1.Дайте усну відповідь на запитання: 
    а)Які основні технологічні вимоги на обробку поясу? 
 
  2.Запишіть технологічну послідовність з’єднання поясу з виробом: 

  
 

 

 
 
 

3. Дайте письмову відповідь на запитання: 
а)Види дефектів та міри їх усунення ? 

_______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  

__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

    
 5. Виконайте практичні завдання 
         а) Обробіть верхній шов брюк пришивним поясом.  
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 2. Виготовлення брюк.   

Урок №16. Обробка середніх зрізів брюк.   
 

 
1.Дайте письмову відповідь на запитання: 

а)Які технологічні вимоги на обробку середніх зрізів брюк?_______ 
________________________________________________________ 

          б)Які контрольні мітки з’єднують при обробці середнього зрізу 
брюк ?__________________________________________________________ 

 
 
 
 
                  

___________________ 
2.Дайте усну відповідь на запитання: 

        а)Які  бувають види дефектів при неправильному з’єднанні 
середнього зрізу брюк? 

 б)Основні вимоги техніки безпеки при виконанні машинних робіт? 
 
                                 

 
 

 
 
 
 

3.Допишіть речення 
     Середній шов це………………………………………………………… 
 
 4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

    
     5. Виконайте практичні завдання 

         а) Обробіть середній шов брюк.  
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 2. Виготовлення брюк.   
Урок №17. Обробка низу брюк (швом у підгин, манжетою 

тощо) 

  

 
 
 1.Дайте письмову відповідь на запитання: 
 
а)Які технологічні вимоги на обробку низу брюк швом у підгин 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

б)Як робиться розрахунок суцільновикройного манжету?____________ 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 
2.Дайте усну відповідь на запитання: 
а)Які можуть виникнути дефекти при обробці низу? 
б)Яких режимів  дотримуються при волого-тепловій обробці?. 
 
 3.Допишіть речення 
     Манжета це………………………………………………………………. 
 
 4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

    
     5. Виконайте практичні завдання 

         а) Обробіть низ брюк швом у підгин (згідно обраної моделі). 
         б) Обробіть низ брюк манжетою (згідно обраної моделі).   
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 2. Виготовлення брюк.   
Урок №18. Кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового 

виробу, пришивання фурнітури). Контроль якості 
готового виробу, усунення можливих дефектів. 

  

 
1.Допишіть речення 

 
Кінцева обробка виробу – це_______________________________________ 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
________________________________________________________________.   
2.Перерахуйте  послідовність  волого-теплової обробки виробу _________ 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
  
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а)Які основні вимоги до якості готового виробу виробу?________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  

      ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
      
   5. Виконайте практичні завдання 

         а) Проведіть контроль якості готового виробу та усуньте можливі     
дефекти. 

б) Проведіть ВТО готового виробу.  
в)Обробіть петлі і пришийте фурнітуру 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 3.Виготовлення виробів платтяно-блузочного 

асортименту.  
  

Урок №19 Обробка фігурних кокеток.   
 
1.Допишіть речення 

Кокетка це…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

 
2. Дайте усну відповідь на запитання: 
а)Як обробити накладну кокетку зі складним фігурним 
краєм?___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________  
 
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а) Чи правильно що кокетка повинна відповідати формі нижнього зрізу 
обшивки ?_______________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  

      ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
     
   5. Виконайте практичні завдання 

         а) Обробіть фігурну  кокетку 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 3.Виготовлення виробів платтяно-блузочного 

асортименту.  
  

Урок №20 Обробка коміра з двох частин та з’єднання 
його з горловиною 

  

 
1.Допишіть речення 

Комір це…………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

2.Дайте усну відповідь на запитання: 
а)Для чого необхідний комір?______________________________________ 
________________________________________________________________  
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а) Які існують технологічні вимоги на обробку і з’єднання коміра  з 
горловиною?_____________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
 

     
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  

      ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
       5. Виконайте практичні завдання 

         а) Обробіть комір.  
         б) З’єднайте з горловиною . 
 

       
 



 

 
 

77  77 

 
Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 3.Виготовлення виробів платтяно-блузочного 
асортименту.  

  

Урок №21. Обробка горловини обшивкою,відкладним 
коміром. 

  

 
1.Допишіть речення 

Поздовжня нитка на обшивці проходе……………………………………. 
………………………………………………………………………………… 

2.Дайте усну відповідь на запитання: 
а)Які шви застосовуються при обробці горловини обшивками? 

 

  
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а) Які існують технологічні вимоги на обробку і горловини обшивками і 
відкладним 
коміром?_________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  

      ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
       5. Виконайте практичні завдання 

         а) Обробіть комір.  
         б) З’єднайте з горловиною . 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 3.Виготовлення виробів платтяно-блузочного 
асортименту.  

  

Урок №22. Обробка низу рукава пришивною манжетою   
 
1.Допишіть речення 

Манжета це………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………… 

2.Дайте усну відповідь на запитання: 
а)назвіть зрізи манжети?  
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а) Які існують технологічні вимоги на обробку  та з’єднання манжети з 
рукавом? 
________________________________________________________________ 
 

 
 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
      ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 

5.Виконайте практичні завдання 
      а) Обробіть манжет.          
      б) З’єднайте з низом  рукава 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 3.Виготовлення виробів платтяно-блузочного 
асортименту.  

  

Урок №23. Обробка краю борту (застібок)   
 
1.Вставте пропущенні терміни 

Клейова прокладка у підборті з’єднується за допомогою………………… 
…………………………………………………………………………………. 

2.Дайте усну відповідь на запитання: 
а) Які бувають способи обробки краю борту?  
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а) Які деталі необхідні для обробки бортів відрізними підбортами? 
________________________________________________________________ 
 

     
 

 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  

      ____________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
       5. Виконайте практичні завдання 

         а) Обробіть край борту відрізними підбортами 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 4. Виготовлення сарафану.   
Урок №24. Ознайомлення з моделлю виробу, технічними 

умовами на виготовлення сарафану. 

  

 
1.Дати опис моделі послідовності обробки сарафану_________________ 

   
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
2.Перерахуйте технологічні вимоги на обробку виробу______________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________   

3Дайте письмову відповідь на запитання: 
а)Які можуть виникнути дефекти при порушенні технологічної 
послідовності обробки виробу?______________________________________ 
_________________________________________________________________  
  

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
      ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. Виконайте практичні завдання 
               а)  Ознайомтесь з моделлю виробу. 
               б) Ознайомтесь з технічними умовами на виготовлення сарафану.          
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 4. Виготовлення сарафану.   
Урок №25. Перевірка деталей крою   

 
1.Допишіть речення: 
Деталі крою це………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………….   
2.Дайте усну відповідь на запитання:  

а)Як проходить повздовжня нитка на деталях крою? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 

 
а) Які способи перенесення крейдяних ліній з однієї деталі на іншу?____ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.  
б)Що таке декатеровка?_______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________. 
  
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій 
майстерні:___________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________  

 
5.Виконайте практичне завдання 
         а) Розкрійте виріб згідно розроблених лекал. 
         б) Перевірте деталі крою. 
         в) Перевірте залишки тканини для підкроювання дрібних деталей виробу. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 4. Виготовлення сарафану.   

Урок №26. Виконання копіювальних та прокладних 
строчок на деталях. 

  

 
1.Перерахуйте основні технологічні вимоги на виконання копіювальних 
строчок:______________ ______________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а)Від чого залежить висота копіювального стібка?_____________________ 

__________________________________________________________________ 
      б)Як розрізають копіювальні стібки?________________________________ 
___________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________   
__________________________________________________________________ 
 

3.Допишіть речення: 
  
Дефекти в виробі це…………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………..  
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 

 
    5.Виконайте практичне завдання 
         а) Виконайте копіювальні строчки на деталях виробу. 
         б) Виконайте прокладні строчки на деталях виробу. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 4. Виготовлення сарафану.   

Урок №27. Обробка спинки, пілочки (виточок, рельєфних 
швів і т.д.) 

  

 
1.Перерахуйте основні технологічні вимоги на обробку спинки і 
пілочки_________________________________________________________   
__________________________________________________________________   
__________________________________________________________________   
__________________________________________________________________  

   
2.Дайте усну відповідь  
Які основні вимоги на обробку рельєфів і виточок? 

    

 
3.За поданими картинками вказати клас машин 

________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________   
__________________________________________________________________  

   
 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
    5.Виконайте практичне завдання 
         а) Обробіть виточки та рельєфи . 

    б) Обробіть складки. 
     в) Обробіть кишені. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 4. Виготовлення сарафану.   

Урок №28. Обробка бретелей та бічних швів   
    
 1.Перерахуйте основні технологічні вимоги на обробку бретелей 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
     2.Дайте письмову відповідь на запитання: 

а) Які технологічні вимоги на з’єднання бічних 
швів?________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
б)Які можуть виникнути  дефекти при з’єднанні   бічних 
____________________________________________________________ 
  

      3.За поданими картинками дайте усну відповідь на запитання: 
Які пристрої використовуються  для виконання волого-теплових 
робіт?________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 

                    
   4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

  
   5.Виконайте практичне завдання 

а) Обробіть бретелі.  
б) Обробіть бічні шви. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 4. Виготовлення сарафану.   

Урок №29. Зметування ліфа з спідницею.   
 
 
1. Перерахуйте основні технологічні вимоги на з’єднання ліфа з 
спідницею:______________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Дайте письмову відповідь на запитання : 
а)Які контрольні знаки використовують при з’єднанні ліфа з 
спідницею? 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
     б)Як   перевірити якість з’єднання ліфа з 
спідницею?___________________ 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 

3.Дайте усну відповідь  
а)Які режими волого-теплової 
обробки?_____________________________ 

________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
   4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

    5.Виконайте практичне завдання 
а)Зметайте ліф зі спідницею. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 4. Виготовлення сарафану.   

Урок № 30. Обробка низу виробу.   
 
 1. Перерахуйте основні технологічні вимоги на обробку низу виробу: 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
2.Дайте письмову відповідь на запитання: 

а)Які види  обробки низу ? 
_______________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

 
 
б)Які можуть виникнути  дефекти при обробці низу та міри їх 
усунення? 

_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3.Допишіть речення 

Якість контролю низу 
виробу…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………... 
 4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
5.Виконайте практичні завдання  
    а)Обробіть низ виробу. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 4. Виготовлення сарафану.   

Урок № 31. Кінцеве оздоблення виробу. ВТО готового 
виробу та пришив фурнітури. 

  

 
1.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а)Які операції входять в кінцеве оздоблення виробу? _____________ 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
б)Які можливі дефекти при прокладанні оздоблювальної стрічки? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
2.Допишіть речення:  
Режими волого-теплової обробки це………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
3.Дайте усну відповідь  
В якій послідовності пришивається фурнітура? 

 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
5. Виконайте практичні завдання 
         а) Проведіть контроль якості готового виробу та усуньте можливі     
дефекти. 

б) Проведіть ВТО готового виробу.  
в)Обробіть петлі і пришийте фурнітуру 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 4. Виготовлення сарафану.   

Урок № 32. Контроль якості готового виробу ,усунення 
можливих дефектів. 

  

 
1.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а)Які операції входять в контроль якості готового виробу? _____________ 
________________________________________________________________
____________________________________________________ 
б)Які можливі дефекти в готовому виробі? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
2.Допишіть речення:  
Контроль якості це………………………………… 
………………………………………………………………………….. 
3.Дайте усну відповідь  
На що звертають при контролі якості в готовому вигляді? 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
5. Виконайте практичні завдання 
         а) Проведіть контроль якості готового виробу та усуньте можливі     
дефекти. 

б) Проведіть контроль якості  готового виробу.  
в)Усуньте виявленні дефекти. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення халату   

Урок № 33. Ознайомлення з моделлю виробу, 
технічними умовами на виготовлення халату 

  

1.Дайте опис моделі _______________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
_________________________________________ 
2.Перерахуйте основні технічні умови на 
виготовлення халату:_______________________ 
_________________________________________ 
________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а) В якій послідовність виготовляють халат?____________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
б)Які види тканин використовуються при  виготовленні халатів_________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________. 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
5. Виконайте практичні завдання 
               а)  Ознайомтесь з моделлю виробу. 
               б) Ознайомтесь з технічними умовами на виготовлення халату.              
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення халату   

Урок № 34. Перевірка деталей крою. Перевірка залишків 
тканини, що призначена для викроювання дрібних 

деталей. 

  

 
1.Дайте письмову відповідь на запитання 
а) Як підготуйте  деталі крою до пошиття? 
 б) Як перенести крейдяні  ліній з однієї деталі а іншу? 
2.Дайте усну відповідь  
Які дрібні деталі викроюють для даної моделі? 
3.Допишіть  речення: 
Режими волого-теплової обробки це…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………. 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні  
ручних , машинних та ВТО робіт: 
___________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
        5. Виконайте практичні завдання 
               а) Викроюйте деталі халату згідно розроблених лекал. 
               б) Перенесіть лінії з однієї деталі на другу симетричну. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення халату   

Урок № 35. Обробка спинки, пілочки, виточок, 
рельєфних швів, складок, кишень. 

  

 
 

1.Оберіть правильний, на ваш погляд,варіант відповіді 
     Для виточок застосовують такі шви: 
а) крайові; 
б) з’єднувальні; 
в)оздоблювальні; 
     Слабину в кінці виточки необхідно: 
а)стягти; 
б)припрасувати; 
в)запрасувати                                             
     Виточки –це: 
а)основна лінія; 
б)конструктивна; 
в)допоміжна лінія 
 
2.Встате пропущений термін 

Виточки розмічають з __________________ сторони. 
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 

а)Скількома лініями намічають виточки? 
____________________________. 
б) Які основні технічні умови на обробку виточок?_________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних, 
машинних та ВТО робіт: 
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
  5.Виконайте практичні завдання 
    а) Обробіть виточки та рельєфи . 
    б) Обробіть складки. 
    в) Обробіть кишені. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 5. Виготовлення халату   
Урок № 36. Обробка плечових та бічних швів.   

 
1.Перерахуйте технологічні вимоги на з’єднання бічних швів________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 2.Дайте письмову  відповідь: 
            Які дефекти можуть виникнути при неправильному  з’єднанні 
плечових швів  
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
3.Допишіть речення: 
Обробка плечового шва це………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 
Обробка бічного шва це……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 
 
4. Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
5.Виконайте практичні завдання 
    а) Обробіть плечові шви. 
    б) Обробіть бічні  шви. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення халату   

Урок № 37. Обробка краю бортів, коміра та з’єднання 
його з горловиною. 

  

 
1.Заповни пропущенні терміни 

а) Комір обробляють складаючи дві 
деталі______________________в середину. 

           Б )Ширина шва обточування _________________________________ 
 

2.Підкресли правильну відповідь 
З якої деталі випускають «кант»? 

           а)). з верхнього коміра; 
б). з нижнього коміра. 
 

3.Дай усну відповідь на запитання 
      Як розташовують підборта відносно пілочки? 

    
  4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

5.Виконайте практичні завдання  
    а) Обробіть край бортів. 
    б) Обробіть  комір. 
    в) З’єднайте комір з горловиною. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 5. Виготовлення халату   
Урок № 38. Обробка рукавів. Вметування рукавів в 

пройму. 

  

 
1.Встав пропущені терміни: ____________________________________ 
________________________ - вузол швейного виробу ,що закриває руку. 
 
2.Дайте усну відповідь на запитання 
Які контрольні знаки повинні співпадати з проймою? 
 
 3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а)Як перевірити правильність вметування рукавів в пройму? 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
б)Як усунути дефекти  при обробці пройм?___________________________ 
_______________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
 4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
 
5.Виконайте практичні завдання  
    а) Обробка рукавів.  
    б) Вметайте рукав у пройму. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення халату   

Урок № 39. Зметування ліфа з спідницею   
 
1.Встав пропущені терміни:  
Ліф з спідницею……………………………………………………………… 
2.Дайте усну відповідь на запитання 
Які технологічні вимоги на з’єднання ліфа з спідницею? 
     3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а)Як перевірити  зметування  ліфа з спідницею? 
_____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
б)Як усунути дефекти при зметуванні ліфа з спідницею?______________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
                                                     
 
     4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________ 
5.Виконайте практичні завдання  
    а) Зметайте ліф з спідницею 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення халату   

Урок № 40. Обробка низу рукава.   
1.Оберіть варіант відповіді 
а) Чи можна  низ рукавів обробити швом у підгин із закритим зрізом 
       _______________________________________________________ 
б)  Чи можна  низ рукавів обробити швом у підгин із відкритим зрізом 
 
2.Дайте усну відповідь на запитання 

Які можуть виникнути дефекти при обробці низу рукава? 
Які режими ВТО Ви знаєте? 

      3.Запиши пропущені терміни: 
          а)За кроєм рукава бувають……………………………………………; 
          б)За конструкцією…………………………………………………….; 
     4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
5.Виконайте практичні завдання  
    а)Обробіть низ рукава швом у підгин із закритим зрізом. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення халату   

Урок № 41. Вшивання рукавів в пройму.   
 

1.Оберіть варіант відповіді 
а)Чи необхідно призборювати зріз окату рукава?          так               ні 

          б) Ширина шва вшивання рукава у пройму виробу  
чи може дорівнювати 10 мм?                                            так               ні 
в)Чи необхідно перед запрасовуванням внутрішніх 
 швів виробу припуски на шви припрасовувати з  
обох боків?                                                                        так               ні                      
 

       2.Дайте усні відповіді на запитання 
          а)Назвіть  зрізи рукава. 
          б)Яким швом обробляють низ рукава? 
          в)Як з’єднати рукава з відкритою проймою виробу? 
      3.Вставте  пропущений термін 
         При вшиванні рукавів у пройму виробу застосовується……………… 
         Шов. 
      4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

 
5.Виконайте практичні завдання  

З’єднайте рукав з відкритою проймою. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення халату   

Урок № 42. Обробка низу виробу. Кінцеве оздоблення 
виробу. 

  

 
1.Допишіть речення 

Види обробка низу виробу в х/б тканинах бувають………………… 
……………………………………………………………………………. 

 
2.Оберіть правильний , на Ваш погляд варіант відповіді 
           Ширина підгину низу буває: 
               а)3-4см; 
               б)5-6см; 
               в)8-10см. 
            До кінцевого оздоблення виробу відноситься: 
               а)посадка коміра; 
               б)пришивання ґудзиків; 

          в)вметування рукавів. 
3.Дайте усну відповідь на запитання 

Які бувають дефекти при обробці низу рукавів? 
 

      4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 
       5.Виконайте практичні завдання 

               а) Обробіть низ виробу.  
               б) Виконайте кінцеве оздоблення виробу. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 5. Виготовлення халату   

Урок № 43. ВТО готового виробу, обметування петель, 
пришивання фурнітури, контроль якості готового 

виробу. 

  

 
     1.Перерахуйте послідовність ВТО обробки  готового виробу 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 
2.Дайте письмову відповідь на запитання 
а)Який клас машини застосовується для обробки петель ? 
________________________________________________________________ 
б)На якій стороні виробу обробляються петлі? 
________________________________________________________________ 
 
3.Дайте усну відповідь на запитання 
а)Які технологічні вимоги застосовуються при  пришиванні фурнітури 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій 
майстерні______________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
  
5.Виконайте практичні завдання 
а) Проведіть контроль якості готового виробу та усуньте можливі 
дефекти. 
б) Проведіть ВТО готового виробу.  
в)Обробіть петлі і пришийте фурнітуру 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 6. Виготовлення сукні.   
Урок № 44. Ознайомлення з моделлю виробу, 

технічними умовами на виготовлення сукні, перевірка 
деталей крою 

  

 
 

1.Дайте опис моделі послідовності обробки сукні  
   ___________________________________________________________________ 
   __________________________________________________________________      
  
 

2.Перерахуйте технологічні вимоги на обробку виробу___________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

  
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а)Які можуть виникнути дефекти при порушенні технологічної 
послідовності обробки виробу?______________________________________ 
________________________________________________________________  
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні  

ручних , машинних та ВТО робіт: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 

        5. Виконайте практичні завдання 
               а) Ознайомтесь з моделлю виробу сукні та технічними умовами         
на обробку. 
               б) Викрійте деталі блузи згідно розроблених лекал. 
               в) Перенесіть лінії з однієї деталі на другу симетричну. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення сукні.   

Урок № 45. Перевірка деталей крою.   
 

 
1.Дайте усну відповідь 
 

Як перевірте правильність дотримання поздовжньої нитки на деталях 
крою . 

_________________________________________________________________ 
 

2.Підкресли правильну відповідь 
Яка застосовується ширина припуску на обробку по бічному шву: 
а) 1-1,5 см; 
б)1,5-2см; 
в)2,5-4см.  
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а) В якій послідовності розкладаються лекала на тканині?______________ 
______________________________________________________________ 
  

 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні  

ручни , машинних та ВТО робіт: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

        5. Виконайте практичні завдання 
               а) Зробіть розкладку основних лекал згідно моделі. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення сукні.   

Урок № 46.Перевірка залишків тканини ,що призначена 
для викроювання дрібних деталей 

  

 
1.Дайте усну відповідь 
 

Які дрібні деталі необхідно викроїти по данній моделі? 
_________________________________________________________________ 
 

2.Підкреслити правильну відповідь 
Яка застосовується ширина припуску на обробку мілких деталей: 
а) 1-1,5 см; 
б)1,5-2см; 
в)0,5-0,7см.  
 
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а) Які дублюючі матеріали застосовуються для обробки мілких 
деталей?______________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
  
 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні  

ручних, машинних та ВТО робіт: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

        5. Виконайте практичні завдання 
               а) Зробіть розкладку основних лекал згідно моделі. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення сукні.   

Урок № 47. Обробка спинки пілочки (виточок, 
рельєфних швів, складок, кишень) 

  

 
 
    1.Оберіть правильний, на ваш погляд,варіант відповіді 
     Для виточок застосовують такі шви: 
          а) крайові; 
          б) з’єднувальні; 
          в)оздоблювальні; 
     Слабину в кінці виточки необхідно: 
          а)стягти; 
          б)припрасувати; 
          в)запрасувати 
     Виточки –це: 
          а)основна лінія; 
          б)конструктивна; 
          в)допоміжна лінія 
    2.Вставте пропущений термін 
     Рельєфи  розмічають з __________________ сторони. 
    3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
     а)Скількома лініями намічають кишені? __________________________________. 
    б) Які основні технічні умови на обробку складок?_________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні  
ручних, машинних та ВТО робіт: 

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
       5.Виконайте практичні завдання 

             а) Обробіть виточки і рельєфи згідно моделі .        
             б) Обробіть складок згідно моделі .  
             в) Обробіть  кишені  згідно моделі. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення сукні.   

Урок № 48. Обробка плечових та бічних швів   
 
    1.Оберіть правильний, на ваш погляд,варіант відповіді 
     Для обробки плечових швів застосовується ширина шва: 
          а) 2,-3см; 
          б) 1,5-2см; 
          в)1,-1,5см. 
     Для обробки бічних швів застосовується ширина шва: 
          а)1-1,5см; 
          б)2,5-3см; 
          в)3-4см. 
    2.Вставте пропущений термін 
     Рельєфи  розмічають з __________________ сторони. 
    3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
     а)По якій деталі зметуються плечові шви? _________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    б) На якій ділянці по плечовому шву робиться посадка?___________________ 
_______________________________________________________________________________ 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні  
ручних, машинних та ВТО робіт: 

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
       5.Виконайте практичні завдання 

             а) Обробіть плечові шви 
             б) Обробіть бічні шви .  
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення сукні.   

Урок № 49. Обробка краю борта   
 
    1.Оберіть правильний, на ваш погляд,варіант відповіді 
       а)Чи можна обробити внутрішні зрізи підбортів на  
              краєобметувальній машині?                                               Так             Ні 
       б)Чи завжди з’єднують підборти з клейовою  
             прокладкою?                                                                         Так            Ні    
        в)Чи обшивають уступи та нижні краї борта?                       Так             Ні 
                                                  
    2.Вставте пропущений термін 
      ..........................-це деталь швейного виробу для обробки країв розрізу 
пілочки 
    3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
     а)Які можуть виникнути дефекти при обробці бортів , суцільно викроєних з 
підбортами  ? ________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
    б) Для чого необхідна клейова прокладка при обробці 
бортів?_____________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні  
ручних , машинних та ВТО робіт: 

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
       5.Виконайте практичні завдання 

             а) Обробіть край борту 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення сукні.   
Урок № 50. Обробка коміра.   

 
1.Перерахуйте технологічні вимоги на обробку 
коміра___________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

      2.Допишіть речення: 
Обробка коміра це………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………….. 

      
 3.Дайте усну відповідь на запитання 
          а)Назвіть зрізи коміра. 
          б)Для чого необхідна клейова у комір? 
     
 4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні  
        ручних ,машинних та волого-теплових робіт: 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
     
5.Виконайте практичні завдання  

      а) Обробіть комір.  
 

                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

10
7 
 10
7 

Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення сукні.   

Урок № 51. З’єднання коміру з горловиною.   
 
 
       1.Підкреслити правильну відповідь 

На якій відстані вметується комір у горловину виробу відступаючи від 
зрізів? 

           а) 12мм; 
б)5мм; 
в)9мм 
На якій відстані втачується  комір у горловину виробу відступаючи від 
зрізів? 

           а) 15мм; 
б) 10мм; 
в)12мм 

    
    2.Заповнити пропущенні терміни 
          а)…………………………….у виробі мають утилітарне та декоративне           
призначення 
    
   3.Дайте усну відповідь на запитання 

Як вметати комір в горловину виробу ? 
   
    4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні  
ручних, машинних та волого-теплових робіт 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
        5.Виконайте практичні завдання  

а) З’єднайте комір з горловиною. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення сукні.   

Урок № 52. Обробка рукавів. З’єднання рукавів з 
проймою 

  

 
     1.Вставте пропущені терміни 

……………………………-вузол швейного виробу ,що закриває руку 
     2.Дайте письмову відповідь на запитання: 

а)Як перевірити правильність вметування рукавів в пройму? 
_____________________________________________________________ 
 

б)Як усунути дефекти  при обробці пройм?_____________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 
 

3.Оберіть варіант відповіді 
а)Чи необхідно підрізати зріз окату рукава?                  так               ні 

          б) Ширина шва вшивання рукава у пройму виробу  
чи може дорівнювати 12 мм?                                            так               ні 
в)Чи необхідно перед запрасовуванням внутрішніх 
 швів виробу припуски на шви розпрасовувати?            так               ні                                                                                     
 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні  
ручних, машинних та волого-теплових робіт 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

        5.Виконайте практичні завдання  
а) Обробіть рукав. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення сукні.   

Урок № 53. Обробка низу рукава   
 
     1.Вставте пропущені терміни 
          Підгин низу рукава…………………………………………………………… 
     2.Дайте письмову відповідь на запитання: 

а)Опишіть у технологічній послідовності обробки низу рукава ? 
________________________________________________________________ 
3.Оберіть варіант відповіді 
а) Чи можна  низ рукавів обробити швом у підгин із закритим зрізом 
       _______________________________________________________ 
б)  Чи можна  низ рукавів обробити швом у підгин із відкритим зрізом 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні  
ручних, машинних та волого-теплових робіт 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

        5.Виконайте практичні завдання  
а) Обробіть низ рукав. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення сукні.   

Урок № 54. Кінцеве оздоблення виробу(виконання 
оздоблювальних робіт, обметування петель) 

  

       
1. Дайте письмову відповіді на запитання 

а) На якій стороні виробу виметуються петлі 
       2.Дайте усні відповіді на запитання 

  а)Які технологічні вимоги застосовуються при  виметуванні петель на 
спецмашинах 
 
                                         
 
 
 
 

 
 
                                                    
 
       3.Вставте  пропущений термін 
         Кінцеве оздоблення це………………………………………………………. 
 

 4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних 
машинних та волого-теплових робіт__________________________________ 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

5.Виконайте практичні завдання 
     а)Виконайте кінцеве оздоблення виробу. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення сукні.   

Урок № 55. Контроль якості готового виробу. ВТО 
готового виробу. Пришив фурнітури. 

  

 
      1.Перерахуйте послідовність ВТО обробки готового виробу 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 

 
2.Дайте письмову відповідь на запитання 

а)Який клас машини застосовується для пришивання фурнітури ? 
_____________________________________________________________ 

б)На якій стороні виробу пришиваються ґудзики? 
__________________________________________________________ 

 
3.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  

      ______________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

 
4.Виконайте практичні завдання 

а) Проведіть контроль якості готового виробу та усуньте можливі 
дефекти. 
б) Проведіть ВТО готового виробу.  

     в)Пришийте фурнітуру. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 6. Виготовлення сукні.   

Урок № 56. Контроль якості готового виробу.   
 
      1.Перерахуйте послідовність проведення контролю якості готового виробу 
_________________________________________________________________ 

 
2.Дайте письмову відповідь на запитання 

а) На які вузли обробки звертають увагу при контролі якості готового 
виробу? 

_____________________________________________________________ 
б) Як усунути дефект (нерівний край низу виробу)? 
__________________________________________________________ 

 
3.Дайте усну відповідь на запитання 
    Як зняти з готового виробу 
 

          4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
      ______________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________ 

 
5.Виконайте практичні завдання 

а) Проведіть контроль якості готового виробу та усуньте можливі 
дефекти. 
б) Усуньте можливі дефекти.  
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Виготовлення блузи.   

Урок № 57. Ознайомлення з моделлю виробу блузи, 
технічними умовами на обробку блузи. 

  

 
1.Дайте опис моделі рисунок 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.Перерахуйте основні технічні умови на виготовлення 
блузи:____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
3.Дайте письмову відповідь на запитання: 

а) В якій послідовність виготовляють блуза згідно моделі? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
б)Які види тканин використовуються при  виготовленні блузи_________ 
_________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
      ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
        5.Виконайте практичні завдання 
           а) Ознайомтесь з моделлю виробу блузи та технічними умовами       на 
обробку. 
           б) Викроїте деталі блузи згідно розроблених лекал. 
           в) Перенесіть лінії з однієї деталі на другу симетричну. 

__________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Виготовлення блузи.   

Урок № 58. Перевірка деталей крою .перевірка залишків 
тканини,що призначена для викроювання дрібних 

деталей. Перенесення контрольних позначок  та з однієї 
парної деталі на іншу. 

  

 
1.Дайте письмову відповідь на запитання 
а) Як підготуйте  деталі крою до пошиття? 
 б) Як перенести крейдяні  ліній з однієї деталі а іншу? 
2.Дайте усну відповідь  
Які дрібні деталі викроюють для данної моделі? 
3.Допишіть  речення: 
Режими волого-теплової обробки це…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………. 
 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки в учбовій майстерні  
      ______________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
        5.Виконайте практичні завдання 
           а) Ознайомтесь з моделлю виробу блузи та технічними умовами       на 
обробку. 
           б) Викрийте деталі блузи згідно розроблених лекал. 
           в) Перенесіть лінії з однієї деталі на другу симетричну. 

__________________________________________________________________________ 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 7. Виготовлення сукні.   
Урок № 59. Зметування виточок, складок деталей 

оздоблення 

  
 
1.Оберіть правильний, на ваш погляд,варіант відповіді  
     Для обробки рельєфів застосовують такі шви: 
          а) крайові; 
          б) з’єднувальні; 
          в)оздоблювальні. 
     Слабину в кінці виточки необхідно: 
          а)стягти; 
          б)припрасувати; 
          в)запрасувати 
          Рельєфи –це: 
          а)основна лінія; 
          б)конструктивна; 
          в)допоміжна лінія 
    2.Вставте пропущений термін 
     Складки  розмічають з __________________ сторони. 
    3.Дайте письмову відповідь на запитання: 
     а)Скількома лініями намічають рельєфи? _________________________________. 
    б) Які основні технічні умови на обробку складок?_________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних робіт 
та машинних робіт: 

_______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

        5.Виконайте практичні завдання 
           а) Обробіть виточки і рельєфи згідно моделі .        
           б) Обробіть складок згідно моделі .        
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 7. Виготовлення сукні.   
Урок № 60. Зметування бічних, рельєфних зрізів    

1.Перерахуйте технологічні вимоги на з’єднання бічних швів__________ 
_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 

      2.Допишіть речення: 
Обробка бічного шва це……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

      3.Дайте усну відповідь на запитання 
          а)З якої сторони деталі зметують бічні шви? 

 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні  ручних, 
машинних та ВТО робіт:_______________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 

     5.Виконайте практичні завдання 
      а) З’єднайте бічні шви згідно технологічних вимог. 
      б) Які можуть виникнути дефекти при з’єднанні бічних швів. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 7. Виготовлення блузи.   
Урок № 61. Вметування нижнього коміра в горловину. 

Обробка коміра, з'єднання зрізів рукавів. 

  

 
1.Дайте письмову відповідь 
Які технологічні умови на вметування нижнього коміра в горловину? 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 

 
2. Дайте усну відповідь 

А.Як з’єднуються зрізи рукавів? 
Б. Які можуть виникнути дефекти при неправильному з’єднанню зрізі 
рукавів та міри їх усунення? 
В. Як розпрасовуються шви в рукавах? 

3. На якій відстані вметується комір у горловину виробу відступаючи 
від зрізів? 
           а) 12мм; 

б)5мм; 
в)9мм 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних, 
машинних  та волого-теплових робіт  
 
 5.Виконайте практичні завдання 
          а) Вметайте комір в горловину. 
          б) З’єднайте зрізи рукавів. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Виготовлення блузи.   

Урок № 62 . Вивчення крейдяних ліній, що наносять 
закрійники в процесі проведення першої примірки. 

Розбір деталей виробу після першої примірки. Їх волого-
теплова обробка. 

  

 
1.Дайте письмову відповідь 

На які контрольні лінії звертають увагу після нанесення закрійником в 
процесі проведення першої примірки? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2.Дайте усну відповідь на запитання 

А. Як технологічно правильно розібрати виріб після першої примірки? 
Б. По яким деталям виконується осноровка виробу? 

3. Які режими волого-теплової обробки застосовують: 
А). в хлопчато-бумажних тканинах_________ 
Б). в шерстяних тканинах________ 
В). в синтетичних тканинах_________ 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних, 
машинних  та волого-теплових робіт  

 
5.Виконайте практичні завдання 
          а) Перенесіть лінії з однієї деталі на другу . 
          б) Виконайте волого-теплову обробку деталей. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 7. Виготовлення блузи.   
Урок № 63 . Обкрейдування та уточнення лінії, що 

змінилися під час примірки. Обробка спинки, пілочки 
«виточок, рельєфних швів, складок». 

  

 
 

1.Дайте письмову відповідь 
 Які лінії після примірки уточнюються? 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
2.Дайте усну відповідь на запитання 

а. Послідовність обробки спинки 
б. Послідовність обробки пілочки 
в. Послідовність обробки складок 
 

3. Вставте пропущений термін 
Рельєф _____________ в сторону краю борта. 

 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних, 
машинних  та волого-теплових робіт  
 
 
5.Виконайте практичні завдання 
          а) Обробіть складки згідно моделі . 
          б) Уточніть окрейдувані лінії. Прокладіть нитку. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Виготовлення блузи.   

Урок № 64. Оброка плечових та бічних швів.   
 
 

1.Оберіть правильний, на Ваш погляд, варіант відповіді 
 Відстань між зрізом і строчкою при зшиванні плечових швів дорівнює 
а. 5-6мм 
б.1-1,5 см 
в. 2-3 см 

 
2.Дайте усні відповіді на запитання 

А).В якій послідовності з'єднуються плечові і бічні шви? 
Б). Дефекти при неправильному з'єднанні плечових швів? 

 
3.Дайте письмову відповідь 

Технологічні вимоги на з'єднанні плечових і бічних швів 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних, 
машинних  та волого-теплових робіт  
 
 
5.Виконайте практичні завдання 
          а) З’єднайте плечові шви . 
          б). З’єднайте бічні шви. 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

121  121 

 
Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 7. Виготовлення блузи.   
Урок № 65 . Обробка краю борта, коміра та з’єднання 

його з горловиною. 

  

 
 
    1.Оберіть правильний, на ваш погляд,варіант відповіді 
       а)Чи можна обробити внутрішні підбортів швом в підгин?    Так     Ні 
       б)Чи завжди з’єднують підборти з клейовою  
             прокладкою?                                                                         Так            Ні    

2.Дайте письмову відповідь 
Технологічна послідовність обробки коміра 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________ 
 

3.Дайте усну відповідь на запитання 
Технологічні умови на з’єднання коміра з виробом 

 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних, 
машинних  та волого-теплових робіт  
 
 
5.Виконайте практичні завдання 
          а) Обробіть комір. 
          б). З’єднайте його з горловиною. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 

Тема 7. Виготовлення блузи.   
Урок № 66. Обробка рукавів. Вметування рукавів в 

пройму. Заметування низу виробу. 

  

 
1.Дайте письмову відповідь 

а. Як обробляються одношовні рукаа? 
 б. Технологічні вимоги на заметування низу виробу 
 

2.Дайте усну відповідь 
а. Яка ширина шва при вметуванні рукава в пройму? 
б. По якій деталі вметують рукав в пройму? 
в. По якій деталі спресовується посадка в рукаві? 

 
3.Виберіть правильний варіант відповіді 

Шов з’эднання рукава при вметуванні в пройму дорівнює  
а) 1,5-2 см 
б) 0,9-1 см 
в) 2-3 см 

 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних, 
машинних  та волого-теплових робіт  
 
 
5.Виконайте практичні завдання 
          а) Заметайте низ виробу. 
          б).Вметайте рукав в пройму. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Виготовлення блузи.   

Урок № 67 . Обробка низу рукава. Вшивання рукавів в 
пройми. 

  

     
 1.Допишіть речення 

Манжета це_______________________________________________ 
_________________________________________________________ 

     2.Дайте письмову відповідь на запитання: 
а)Як перевірити правильність вметування рукавів в пройму? 

____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

б)Як усунути дефекти  при обробці манжети?__________________ 
____________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.Оберіть варіант відповіді 
а) Чи можна  низ рукавів  з пришивною манжетою обробити кантом? 
       _______________________________________________________ 
б)  Чи можна  низ рукавів обробити швом у підгин із відкритим зрізом 

___________________________________________________________ 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних, 
машинних  та волого-теплових робіт  
 
5.Виконайте практичні завдання 
          а) Обробіть  рукава.  
          б)Обробіть  низу рукава манжетом. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Виготовлення блузи.   

Урок №  68. Обробка низу виробу.   
 

1.Дайте письмову відповідь 
 Які Ви знаєте способи обробки низу виробу? 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

2.Дайте усну відповідь 
а. Які можуть виникнути дефекти при неправильній обробці низу 
виробу? 
б. Міри усунення дефектів 

 
   3.Оберіть правильний варіант відповіді 

Ширина підгину низу в готовому вигляді може дорівнювати 
а. 5-6 см 
б. 3-4 см 
в. 1-1,5 см 

 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних та 
машинних  та волого-теплових робіт  

 
      5.Виконайте практичні завдання 
          а) Обробіть низ виробу.  
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Виготовлення блузи.   

Урок № 69. Кінцеве оздоблення виробу.   
 
 
  1.Дайте письмову відповіді на запитання 

а) Як правильно намітити місце пришивання ґудзиків? 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
 2.Дайте усні відповіді на запитання 

  а)Які технологічні вимоги існують на пришивання ґудзиків в 
залежності від форми ґудзика?                                    

      
3.Вставте  пропущений терміни 
         Кінцеве оздоблення це………………………………………………………. 
 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних 
машинних та волого-теплових робіт__________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

  
5.Виконайте практичні завдання  

     а)прокладіть оздоблювальну строчку по краю виробу. 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 7. Виготовлення блузи.   

Урок №  70. Контроль якості готового виробу. Усунення 
дефектів. ВТО готового виробу. Обробка петель. 

Пришив фурнітури 

  

 
1.Перерахуйте основні вимоги до контролю якості  готового виробу 
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
2.Дайте письмову відповідь на запитання 

а)Який клас машини застосовується для пришивання ґудзиків ? 
____________________________________________________________ 

б)На якій стороні виробу пришиваються ґудзики? 
_________________________________________________________ 

3.Дайте усну відповідь на запитання 
а)Які технологічні вимоги застосовуються при  пришиванні фурнітури 

4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних та 
волого-теплових робіт____________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

5.Виконайте практичні завдання 
а) Проведіть контроль якості готового виробу та усуньте можливі 
дефекти. 
б) Проведіть ВТО готового виробу.  
в)Обробіть петлі і пришийте фурнітуру 
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Дата Найменування навчально-виробничих робіт Оцінка Підпис 
Тема 8. Ремонт та оновлення швейних виробів   

Урок №  71. Ремонт та оновлення швейних виробів.   
 
 
1.Перерахуйте види оновлення і ремонту одягу____________________ 
_______________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 
 
2.Дайте усну відповідь на запитання 
     а) Які технологічні вимоги на з’єднання обшивки з низом рукава? 
     б ) Як укоротити низ виробу? 
     в) Яку підбирають тканину для оздоблення виробу? 
 
3.Перерахуйте основні види матеріалу для ремонту та оновлення одягу 

 
4.Перерахуйте основні вимоги техніки безпеки при виконанні ручних та 
волого-теплових робіт______________________________________________ 

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
 

5.Виконайте практичні завдання 
       а) За допомогою аплікації виконайте ремонт одягу; 
      б) За допомогою клейових матеріалів виконайте ремонт одягу; 

            в) За допомогою манжету подовжить виріб 
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