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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до робочої освітньої програми з використанням модульно-компетентнісного 

підходу для підготовки кваліфікованих робітників на основі повної загальної 

середньої освіти за професією 7435 Закрійник 

 

Робоча освітня програма розроблена відповідно до ДСПТО 7435.С.14.10 – 2016 

з професії 7435 Закрійник, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 30 вересня 2016 р. № 1175. 

Дана програма розроблена з метою дотримання єдиних вимог при 

плануванні освітньої діяльності з урахуванням вимог стандартів професійної 

(професійно-технічної) освіти на основі компетентнісного підходу. Цілі і 

завдання робочої освітньої програми – розвиток в учнів особистісних якостей, а 

також формування загальних і професійних компетентностей у відповідності з 

вимогами Міністерства освіти і науки України з даної професії. 

Робоча освітня програма розрахована на навчання здобувачів освіти, 

слухачів, які отримали професію 7433 Кравець і не мали медичних 

протипоказань для виробничого навчання і роботи за цією професією, а також з 

урахуванням вимог Переліку важких робіт і робіт зі шкідливими та 

небезпечними умовами праці, на яких забороняється використання праці жінок, 

затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.12.1993 

№ 256. 

Робоча освітня програма з підготовки кваліфікованих робітників містить 

співвідношення між загальнопрофесійною, професійно-теоретичною та 

професійно-практичною підготовками, в процесі яких забезпечується 

формування загальних і професійних (професійних базових, професійних 

профільних) компетентностей. 

Програма включає загальнопрофесійний блок, а також передбачає 

послідовне вивчення навчальних предметів професійно-теоретичної та 

професійно-практичної підготовок.  

Навчальні дисципліни з професійно-теоретичної підготовки вивчаються за 

робочими навчальними програмами, розробленими на основі компетентностей, 

у яких відображаються зміни, притаманні відповідній галузі виробництва, 

підприємству – замовнику кадрів.  

Для вивчення навчальних дисциплін професійно-теоретичної підготовки 

відводиться 415 годин. Для професійно-практичної підготовки відводиться 826  

годин.  

Професійно-практична підготовка здійснюється в навчальних майстернях, 

лабораторіях, навчально-виробничих дільницях та безпосередньо на робочих 

місцях підприємств.  

Щоденне навчальне навантаження учнів під час професійно-практичної 
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підготовки: виробниче навчання  6 годин, виробнича практика    8 годин. 

До самостійного виконання робіт під час практичного навчання здобувачі 

освіти допускаються лише після навчання й перевірки знань з охорони праці. 

Навчання з охорони праці проводиться згідно з вимогами чинного Закону 

України «Про охорону праці». 

Кваліфікаційна пробна робота проводиться за рахунок часу, відведеного на 

виробничу практику. Перелік кваліфікаційних пробних робіт розробляється 

закладом освіти, підприємствами, установами та організаціями відповідно до 

вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики. 

З метою визначення досягнутих рівнів професійної кваліфікації учнів з 

професії 7435 Закрійник проводиться поетапна кваліфікаційна атестація, за 

наслідками якої присвоюється відповідна кваліфікація. 

Державна кваліфікаційна атестація здійснюється за рахунок навчального 

часу, відведеного на професійно-практичну підготовку, і складає 7 годин. 

Критерії кваліфікаційної атестації випускників розробляються закладом 

освіти і базуються на компетентнісному підході відповідно до вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики. 

Присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник 

відповідного розряду (категорії) можливе за умови набуття учнем усіх 

компетентностей.  

Випускнику закладу професійної (професійно-технічної) освіти, який 

успішно пройшов кваліфікаційну атестацію, присвоюється освітньо-

кваліфікаційний рівень «кваліфікований робітник» з набутої професії 

відповідного розряду (категорії) і видається диплом державного зразка.  

 

 

Умовні позначення, що використовуються: 
 

ДСПТО – державний стандарт професійно-технічної освіти; 

БК – базова компетентність; 

ЗПК – загальнопрофесійна компетентність; 

ЗАКР – код навчального модуля; 

Т – тема; 

ЛПР – лабораторно-практична робота; 

ПКА – поетапна кваліфікаційна атестація; 

ДКА – державна кваліфікаційна атестація. 
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2. Зведена таблиця по розрядах, модулях та предметах 

Освітні компоненти 

 (навчальні предмети) 
 

К
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д

и
н

 

 Закрійник 4 

розряду 

 Закрійник 5 розряду 
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о
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о
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о
д
у
л

ь
 

 З
А

К
Р

 5
.2

 

В
сь

о
г
о
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и

к
  

5
 р

о
зр

я
д

у
 

Загальнопрофесійна підготовка 104 80   15   9 

Інформаційні технології 23 14    6 3 9 

Основи галузевої економіки і підприємництва 19 14   5    

Основи трудового законодавства 22 12   10    

Охорона праці 30 30       

Основи електротехніки 10 10       

Професійно-теоретична підготовка 415 106 64 71 135 60 114 174 

Конструювання одягу 203 32 31 30 61 34 76 110 

Моделювання та художнє оформлення одягу 78 10 8 12 20 18 30 48 

Спеціальний малюнок 29 16 9 4 13    

Технологія розкрою 39 16 6 9 15 4 4 8 

Професійна етика 12 12       

Матеріалознавство 29 8 8 5 13 4 4 8 

Обладнання швейного виробництва 25 12 2 11 13    

Додаткові години (компетентності)         
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Освітні компоненти 

 (навчальні предмети) 
 

К
іл

ь
к

іс
т
ь

 г
о
д

и
н

 

 Закрійник 4 

розряду 

 Закрійник 5 розряду 
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о
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о
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о
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о
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о
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к
  

5
 р

о
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д
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Історія костюма 43     15 18 43 

Професійно-практична підготовка 812 60 90 201 291 122 339 461 

Виробниче навчання в майстернях 426 60 70 68 138 86 142 228 

Виробнича практика 386  18 135 153 36 197 233 

Державна кваліфікаційна атестація або 

поетапна кваліфікаційна атестація  
14    7   7 

Консультації 28    14   14 

Загальний обсяг навчального часу (без 

п. Консультації) 
1345 246   448   651 
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3. Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 

Професія: 7435  Закрійник . 

Рівень кваліфікації: Закрійник  4, 5 розряду 

Загальнопрофесійний блок  

Бюджет навчального часу –  1345 год. 

 Загальнопрофесійна підготовка –  104  год. 

Основи галузевої економіки і підприємництва – 19 год. 

Основи трудового законодавства – 22 год. 

Основи електротехніки – 10 год. 

Інформаційні технології – 23 год. 

Охорона праці – 30 год. 

 Професійно-теоретична підготовка – 415 год. 

Конструювання одягу – 203 год. 

Моделювання та художнє оформлення одягу – 78 год. 

Спеціальний малюнок – 29 год. 

Технологія розкрою – 39 год. 

Професійна етика – 12 год. 

Матеріалознавство – 29 год. 

Обладнання швейного виробництва – 25 год. 

Додаткові години (компетентності) 

Історія костюма – 43 год. 

 Професійно-практична підготовка – 812 год. 

Виробниче навчання в майстернях – 426 год. 

Виробнича практика – 386 год. 

ПКА – 7 год. 

ДКА – 7 год. 
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Загальнопрофесійний блок та зміст  професійно-теоретичних компетентностей 
 

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 
 

Бюджет навчального часу – 238  год. 

Загальнопрофесійна підготовка – 80 год. 

Основи галузевої економіки і підприємництва – 14 год. 

Основи трудового законодавства – 12 год. 

Основи електротехніки – 10 год. 

Інформаційні технології – 14 год. 

Охорона праці – 30 год. 

Професійно-теоретична підготовка – 106 год. 

Технологія розкрою – 16 год. 

Конструювання одягу – 32год. 

Моделювання та художнє оформлення одягу – 10 год. 

Матеріалознавство – 8 год. 

Обладнання швейного виробництва – 12 год. 

Професійна етика – 12 год. 

Спеціальний малюнок – 16 год. 

Професійно-практична підготовка – 60 год. 

Виробниче навчання в майстернях – 60 год. 

 
 

Код 

Професійні 

профільні 

компетентності 

Зміст компетентностей 

Назви предметів Кіль- 

кість 

годин 

БК.1 Розуміння основ 

галузевої 

економіки та 

підприємництва 

Знати: 

основні економічні процеси, відносини та явища, які функціонують та виникають між 

суб’єктами економіки (підприємствами, державою та громадянами); 

порядок створення приватного підприємства; 

Основи галузевої 

економіки і 

підприємництва 

14 
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порядок створення та заповнення нормативної документації (книга «доходів та 

витрат», баланс підприємства); 

порядок ліквідації підприємства; 

основи менеджменту (управління підприємством та розташування трудових ресурсів); 

основи маркетингу (як управляти продажами продукції); 

конкуренція (її види та прояви в економічних відносинах); 

основні фактори впливу держави (нормативно-законодавчу базу, податки, пільги, 

дотації) 

БК.2 Розуміння основ 

трудового 

законодавства 

Знати: 

основні трудові права та обов’язки працівників; 

положення, зміст, форми та строки укладання трудового договору; 

соціальні гарантії та  чинний соціальний захист на підприємстві 

Основи трудового 

законодавства 

12 

БК.3 Володіння  

професійною 
етикою 

Знати:   

індивідуальні психічні властивості особистості 

особливості спілкування в сфері послуг; 

психологічні властивості поведінки людини; 

характер, причини і способи розв’язання конфліктних ситуацій у виробничому 

колективі; 

основні психологічні вимоги до закрійника; 

моральні вимоги до роботи закрійника 

підходи до забезпечення сприятливого психологічного клімату в колективі 

Уміти: 

визначати індивідуальні психологічні особливості (самодіагностика); 

володіти технікою ведення ділових індивідуальних бесід; 

слухати і переконувати; дотримуватись професійної поведінки закрійника, кодексу 

культури 

Професійна етика 12 

БК.4 Дотримання та 

виконання вимог 

охорони праці, 
промислової і 

пожежної безпеки, 

виробничої 
санітарії 

Знати: 

основні законодавчі акти з охорони праці; 

права працівників з охорони праці на підприємстві; 

положення колективного договору щодо охорони праці; 

правила галузевої безпеки; 

основи електробезпеки; 

параметри й властивості, що характеризують вибухонебезпеку середовища; 

інструкції з пожежної безпеки; 

інструкції з надання першої долікарської допомоги; 

Охорона праці 30 
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плани евакуації та ліквідації аварій; 

загальні правила безпечної експлуатації устаткування; 

основи гігієни праці та виробничої санітарії; 

засоби та методи захисту працівників від шкідливого та небезпечного впливу 

виробничих факторів; 

знати правила проходження медичних оглядів 

Уміти: 

володіти засобами  і методами індивідуального та колективного захисту від 

небезпечних та шкідливих виробничих факторів; 

звільняти потерпілого від дії електричного струму; 

надавати першу допомогу потерпілим від нещасного випадку; 

користуватися первинними 

засобами пожежогасіння 

БК.5 Розуміння  та 

дотримання вимог 

енергозбереження, 

раціональної 

роботи 
електрообладнання  

Знати: 

основи енергозбереження; 

принципи раціональної роботи електрообладнання 

Уміти: 

раціонально використовувати електроенергію; 

раціонально і ефективно експлуатувати електрообладнання та електроінструмент 

Основи 

електротехніки 

10 

БК.6 Визначення складу, 

властивостей 

матеріалів та їх 

впливу на підбір 

пакету матеріалів 

для моделі одягу, 

постільної, 
столової білизни 

Знати:  

знати асортимент сучасних тканин, їх властивості при розкроюванні ; 

знати вплив фізико-механічних та технологічних властивостей матеріалів на розробку 

конструкції одягу і їх розкрій 

Уміти: 

визначати вид тканини, волокнистий склад, лицьову та виворітну сторону; 

визначати якість швейних матеріалів; 

підбирати матеріали  для постільної, столової білизни 

Матеріалознавство 8 

БК.7 Використання 

обладнання  для 

підготовки та 

розкроювання  

матеріалів 

Знати: 

обладнання,що застосовується для розкроювання матеріалів, їх характеристику; 

способи визначення площі лекал;  

способи розрахунку кусків матеріалу в настил; 

способи розкроювання матеріалу; 

знати  безпечні методи роботи 

Уміти: 

визначати площу лекал різними способами та витрати матеріалів на виготовлення 

Обладнання 12 
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виробу; 

виконувати настилання матеріалів для розкроювання різними способами; 

користуватися розкрійним інструментом 

БК.8 Дотримування 

технічних вимог до 

розкроювання  

матеріалів 

постільної, 
столової білизни 

Знати: 

способи настилання полотен; 

види розкладок лекал; 

способи розкроювання; 

знати технічні вимоги до розкроювання виробів з білизняних тканин.; 

знати величину припусків на шви в готовому вигляді, напрямок нитки основи на 

деталях покривал, простирадл, підодіяльників тощо, допустимі відхилення 

Уміти: 

виконувати  кількісне та якісне оцінювання матеріалів їх розбраковування; 

виконувати розрахунок витрат основних та прокладкових матеріалів для виготовлення 

постільних комплектів різних моделей; 

виконувати настилання полотен; 

виконувати розкладку лекал; виконувати розкроювання тканин 

Технологія 

розкрою 

16 

БК.9 Виконання ескізів 

моделей одягу 

Знати:  

основні пропорції чоловічої, жіночої, дитячої фігур; 

канони і модулі в побудові зображень фігур, їх стилізації; 

засоби передачі фактури матеріалу 

Уміти: 

компонувати малюнок на аркуші; 

малювати чоловічу, жіночу, дитячу фігури за схемою; 

малювати за уявою; 

виконувати робочі ескізи одягу, зарисовки; 

виконувати ескізи моделей; 

передавати об’єм, форму за допомогою світлотіньового вирішення 

Спеціальний 

малюнок 

16 

БК.10 Зняття розмірних 

ознак, розрахунок 

та побудова 
базисної сітки 

Знати:  

загальні відомості про конструювання одягу;  

розподіл одягу за асортиментом, класифікацією та вимогами; 

загальні відомості про будову скелету та м’язів тіла людини, типи тіло будови, види 

осанки;  

антропометричні точки, конструктивні пояси;  

основні розмірні ознаки прийняті в конструюванні одягу; 

види прибавок та припуски прийняті в конструюванні одягу; 

Конструювання 

одягу 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

розрахунок та побудову креслення базисної сітки поясного одягу; 

розрахунок та побудову креслення базисної сітки жіночого, чоловічого та дитячого 

плечового виробу; 

правила зняття розмірних ознак 

Уміти: 

знімати розмірні ознаки  з конкретної фігури; 

виконувати аналіз знятих мірок; 

користуватися таблицею прибавок; 

розраховувати  та будувати базисну сітку жіночого, чоловічого, дитячого плечового 

виробу; 

розраховувати та будувати базисну сітку поясного  виробу 

 

 

 

 

 

Виробниче 

навчання 

 

 

 

 

 

 

18 

БК.11 Розрахунок та 

розкрій постільної 

та столової білизни 

Знати:  

розподіл постільної та столової білизни за класифікацією та вимогами; 

розрахунок та побудову постільної та столової білизни; 

класифікацію столової та постільної білизни; 

основні закони композиції; основні прийоми технічного моделювання. 

Уміти: 

розраховувати та виконувати побудову постільної та столової білизни; 

виконувати розрахунок та розкрій виробів постільного та столового асортименту; 

визначати композиційний центр; володіти прийоми технічного моделювання. 

Конструювання 

одягу  

 

Моделювання і 

художнє 

оформлення одягу 

 

Виробниче 

навчання 

2 

 

 

 

10 

 

 

 

42 

БК.12 Використання 

інформаційних 

технологій  

Знати:  

системи автоматизованого проектування одягу передових зарубіжних і вітчизняних 

фірм: «Інвестроніка», «Гербер», «Лектра», «Абріс», «Леко», «Грація», «Gemini» тощо; 

Контактний і безконтактний принципи зняття мірок; 

процес проектування натільної білизни, корсетних виробів за допомогою системи 

автоматизованого проектування одягу; 

побудову конструкції одягу за допомогою системи автоматизованого проектування 

одягу; 

конвертування паперових лекал в електронний вигляд за допомогою системи 

автоматизованого проектування одягу; 

градацію лекал в системи автоматизованого проектування одягу; 

планування розкрою та розкладки лекал на тканині, автоматичну оптимізацію 

розкладки 

Уміти: 

проектувати одяг в системі автоматизованого проектування одягу за індивідуальним 

Інформаційні 

технології 

14 
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Навчальні програми за предметами: 

 

Навчальна програма з предмета                                                                                                                                 

«Основи галузевої економіки та підприємництва» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 

Код                     

модуля 

Назва теми   (компетентності) Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

  

 

 

 

БК 1 

(ЗПК.1) 

Розуміння основ галузевої економіки та підприємництва   

Т1.Ринок як форма існування товарного виробництва 2  Усне та письмове опитування, тестові завдання 

Т2.Технологія створення приватного підприємства 4  Усне та письмове опитування, контрольна робота 

Т3.Фінансова база підприємства 2  Усне та письмове опитування, задачі, самостійна робота 

Т4.Система оподаткування доходів підприємства 2  Задачі, вирішення практичних ситуацій, самостійна 
робота  

Т5.Конкуренція як категорія ринкової економіки 4 Усне та письмове опитування, тестові завдання 

Всього 14   

 

 

 

замовленням 

(конвертувати паперові лекала в електронний вигляд, виконувати градацію лекал, 

планувати розкрій та розкладку лекал на тканині) 
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Навчальна програма з предмета 

«Основи трудового законодавства» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 

Код 

модуля 

Назва теми (компетентності) Кількість годин Форма контролю 

 

 

 

БК 2 

(ЗПК.2) 

Оволодіння основами трудового законодавства 12 

 

Контрольне опитування, 

тестування, рішення задач 

Т.1. Загальні засади трудового права 2 

Т.2. Трудовий договір: поняття, зміст, порядок його 

укладання 

6 

Т.3. Правове регулювання зміни та припинення 

трудового договору 

2 

Т.4. Робочий час і час відпочинку 2 

Разом 12  
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Навчальна програма з предмета                                                                                                                                 

«Охорона праці» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 

 

№ з/п 

 

Код  

модуля 
Назва теми (компетентності) 

Кількість годин  

Форма контролю 

всього  

1 

БК.4 

Правові та організаційні основи охорони праці 4 

Опитування 

Тести 

2 
Правила галузевої безпеки. Засоби і методи індивідуального та 

колективного захисту від небезпечних та шкідливих факторів 
6 

3 Основи пожежної безпеки 4 

4 
Основи електробезпеки. Звільнення потерпілого від дії 

електричного струму 
6 

5  Основи гігієни праці та виробничої санітарії 4 

6  Надання першої допомоги потерпілому при нещасних випадках 6 

Всього                      30 
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Навчальна програма з предмета                                                                                                                                 

«Основи електротехніки» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
Кількість годин Форма контролю 

всього ЛПР  

БК.5 

(ЗПК.5) 
Оволодіння основами електротехніки 10 2  

Т.1. Основи електростатики.  2  Тести 

Т.2. Постійний струм та кола постійного струму. 2   

Т.3. Електромагнетизм. Змінний струм та кола змінного струму. 2 1 Опитування 

Т.4. Магнітне поле. Основні характеристики магнітного поля.  2   

Т.5. Трансформатори. Електричні машини. Електричні апарати. 2 1 Контрольна робота 

Всього 10 2  
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Навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 

Код модуля Тема  
Кількість  годин Форма опитування 

всього ЛПР 

 

 

БК. 12 

Комп’ютери в сучасному виробництві одягу. 4 2 Реферат 

Ознайомлення з класифікатором деталей жіночого 

верхнього одягу. 

4 2 Тестування 

Автоматизоване проектування верхнього одягу для 

різних фігур. 

6 2 Практична робота  

Всього 14 6  
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Навчальна програма з предмета 

«Професійна етика» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 

Код модуля 

Назва теми (компетентності) 
Кількість годин Форма контролю 

всього ЛПР  

 

 

БК. 3 

Індивідуальні психологічні властивості 4 - самодіагностування 

Особливості спілкування в сфері послуг 2 -  

Психологічні властивості поведінки людини. 2 - Написання есе 

Моральні та  психологічні вимоги до кравця  2 - Створення порад 

Конфлікт у виробничому колективі. 2 - Контрольна робота 

Всього 12   
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Навчальна програма з предмета 

«Конструювання одягу» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
Кількість годин 

 Форма контролю 
всього ЛПР 

БК.10 

 

Тема 1.Загальні відомості про конструювання швейних виробів. 4 - тести 

Тема 2.Класифікувати анатомічну будову фігури людини.  4 - тести 

Тема 3. Розмірна стандартизація одягу. Вимірювання дитячих, жіночих і 

чоловічих фігур, необхідні для конструювання одягу. 
8 3 Контрольна робота 

Тема 4. Класифікувати  прибавки для конструювання швейних виробів. 4 - Контрольна робота 

Тема 5. Виконати побудову базисних сіток. 10 2 Практична  робота 

Всього на БК.10 30 5  

БК.11 Тема 6. Класифікація і побудова столової та постільної білизни. 2 - Контрольна робота 

Всього на БК.11 2 -  

Всього  32 5  
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Навчальна програма з предмета 

«Моделювання і художнє оформлення одягу» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 

Код модуля Назва теми (компетентності) Кількість годин Форма контролю 

всього ЛПР 

БК 11 Конструювання та розкрій натільної білизни   Контрольна робота 

1 Основні закони композиції 4 2 Тестове завдання 

2 Прийоми технічного моделювання 6 4 Тестове завдання 

Всього 10 6  

 

 

 

 

Навчальна програма з предмета 

«Спеціальний малюнок» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 

№ з/п Назва теми компетентності Кількість годин Форма контролю 

всього ЛПР 

 

 

БК. 9 

Значення малюнку в розвитку художнього смаку. Закони 

композиції. 

6 2 Практ.роб. 

Основні пропорції чоловічої, жіночої, дитячої фігур. 6 8 Практ. роб. 

Засоби передачі фактури матеріалу. 4 2 Практ.роб. 

Всього 16 12  
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Навчальна програма з предметами 

«Технологія розкрою» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
Кількість годин 

Форма контролю 
всього ЛПР 

БК. 8 

Тема 1. Підготовчо-розкрійні процеси 12 - Тестова 

Тема 2. Дотримання технічних вимог до розкроювання матеріалів постільної, 

столової білизни 
4 - Тестова  

Всього на БК. 8 16 -  

Всього  16 -  

 

 

 

 

Навчальна програма з предмета 

«Обладнання швейного виробництва» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 

 

№ з/п 

 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
Кількість годин  

Форма контролю 

всього ЛПР 

БК.7 Використання обладнання для підготовки та розкроювання матеріалів  

1 

БК.7 

Обладнання підготовчого виробництва 6 -  

Опитування 

 
2 

Способи визначення площі лекал та розрахунку 

матеріалів на настили 
6 2 

Всього 12 2  
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Навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 
 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
Кількість годин Форма контролю 

всього ЛПР 

БК.6 

Асортимент сучасних тканин для виготовлення столової та 

постільної білизни 
4 - Тести 

Властивості матеріалів для виготовлення виробів столового та 

постільного асортименту 
4 2 Контрольна робота 

Всього  8 2 
 

 

Навчальна програма з предмета 

«Виробниче навчання» 

Професія:  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Базовий блок 

Тематичний план 

Код 

модуля 

№ 

з/п 

Назва теми (компетентності) Кількість 

годин 

Форма контролю 

1 2 3 4  

Опитування , письмове 

тестування, перевірка 

виконання вправ 

БК.10 1 Вступне заняття. Охорона праці. 6 

2 Зняття розмірних ознак. Розмірні ознаки фігури людини. Виконання вправ по 

вимірюванню фігури та правила запису вимірювань. 

12 

БК.11 3 Розрахунок та розкрій постільної та столової білизни. 36 Опитування , письмове 

тестування, перевірка 

виконання вправ 

4 Розрахунок та розкрій штор і ламбрекенів. 6 

Всього 60  

Закрійник  4 розряду 
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Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 

Професія: 7435  Закрійник  

Рівень кваліфікації: Закрійник  4 розряду 

Бюджет навчального часу – 448 год. 

 Загальнопрофесійна підготовка – 15 год.       

Основи галузевої економіки і підприємництва – 5 год. 

Основи трудового законодавства – 10 год. 

 Професійно-теоретична підготовка – 135 год. 

Технологія розкрою – 15 год. 

Конструювання одягу – 61 год. 

Моделювання та художнє оформлення одягу – 20 год. 

Матеріалознавство – 13 год. 

Обладнання швейного виробництва – 13 год. 

Спеціальний малюнок – 13 год. 

 Професійно-практична підготовка – 291 год. 

Виробнича навчання в майстернях – 138 год. 

Виробнича практика – 153 год. 

 

Поетапна кваліфікаційна атестація – 7 год. 
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Код 

Професійні 

профільні  

компетентності 

Зміст професійних профільних   компетентностей Назва предмета 
Кількість 

годин 

Модуль « ЗАКР – 4.1» 

Конструювання та розкрій  натільної білизни 

 

 

 

 

ЗАКР – 

4.1.1 

Визначення 

складу, 

властивостей 

матеріалів та їх 

впливу на підбір 

матеріалів для 

натільної білизни 

Знати:  

призначення та властивості матеріалів, які використовуються; 

знати вплив фізико-механічних та технологічних властивостей трикотажних, 

бавовняних матеріалів на розробку конструкцій натільної білизни і їх розкрій  

Уміти: 

підбирати пакет матеріалів відповідно до моделі; 

визначати якість швейних матеріалів 

 

 

 

Матеріалознавство 

 

 

 

8 

ЗАКР – 

4.1.2 

Дотримування 

технічних вимог 

до розкроювання  

матеріалів для 
натільної білизни 

Знати: 

знати технічні вимоги до розкроювання виробів з трикотажних, бавовняних 

тканин; 

знати величину припусків на шви в готовому вигляді, напрямок нитки 

основи на деталях натільної білизни, корсетних виробів, допустимі 

відхилення 

Уміти: 

виконувати розкладку лекал натільної білизни;  

виконувати розкроювання тканин 

 

 

 

 

Технологія розкрою 

 

 

 

 

6 

ЗАКР – 

4.1.3 

Виконання 

моделювання і 

художнього 

оформлення  для 

натільної білизни 

Знати: 

основні закони композиції; 

прийоми технічного моделювання 

Уміти: 

моделювати кокетки різних конфігурацій, рельєфи, підрізи, драпірування з 

урахуванням напрямку моди; 

моделювати вироби з симетричним та асиметричним розміщенням деталей з 

урахуванням напрямку моди 

 

 

Моделювання та 

художнє 

оформлення одягу 

 

 

 

8 

ЗАКР –  

4.1.4 

Розробка 

конструкцій та 

розкрій натільної 

білизни 

Знати: 

основи конструювання та розкрою;  

технологію розкрою, пошиття та ремонту виробів зазначеного асортименту;  

сучасний напрям моделювання;  

розрахунок та побудову дитячих, жіночих, чоловічих  трусів, панталонів; 

 

 

Конструювання 

одягу 

 

 

 

31 
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розрахунок та побудову дитячих, жіночих нічних та чоловічих нижніх 

сорочок з різних видів матеріалів на основі вшивного рукава; 

розрахунок та побудову дитячих, жіночих, чоловічих  піжам; 

особливості побудови чоловічих, жіночих та дитячих піжам на основі різного 

крою рукава та з різних видів матеріалів; 

знати розрахунок та побудову нижніх спідниць; 

знати розрахунок та побудову боді 

Уміти: 

виконувати розкрій перед пошиггям та перекроювати під час ремонту 

натільну білизну зі зніманням мірок за силуетними основами лекал, 

одержаних від моделюючих організацій, вибирати фасони; 

виконувати креслення дитячих, жіночих, чоловічих трусів, моделювання 

відповідно до фасонів; 

виконувати креслення деталей нічних сорочок різного покрою, оздоблення, 

моделювання деталей нічних сорочок відповідно до фасону. 

виконувати креслення деталей нижніх сорочок, моделювання деталей 

сорочок відповідно до фасону; 

виконувати  креслення деталей дитячих, жіночих, чоловічих піжам із 

вшивним рукавом, їх моделювання; 

виконувати побудову креслень нижніх спідниць різних фасонів, технічне 

моделювання різних фасонів; 

виконувати побудову креслень деталей боді, їх технічне моделювання; 

вміти виявляти дефекти виробів та матеріалу, погоджувати з замовником 

характер ремонту натільної білизни 

перекроювати під час ремонту натільну білизну по лекалам 

 

 

 

Виробниче навчання 

 

 

 

 

 

Виробнича практика 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

18 

Модуль «ЗАКР – 4.2» 

Конструювання та розкрій корсетних виробів 

 

 

ЗАКР – 

4.2.1 

Визначення 

складу, 

властивостей 

матеріалів та їх 

впливу на підбір 

матеріалів для 

корсетних виробів 

Знати:  

знати вплив фізико-механічних та технологічних властивостей трикотажних, 

бавовняних матеріалів на розробку конструкцій корсетних виробів і їх 

розкрій 

Уміти: 

підбирати пакет матеріалів відповідно до моделі 

визначати якість швейних матеріалів 

 

 

Матеріалознавство 

 

 

5 
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ЗАКР – 

4.2.2 

Дотримування 

технічних вимог 

до розкроювання  

матеріалів для 
корсетних виробів 

Знати: 

знати технічні вимоги до розкроювання виробів з трикотажних, бавовняних 

тканин.; 

знати величину припусків на шви в готовому вигляді, напрямок нитки 

основи на деталях корсетних виробів, допустимі відхилення 

Уміти: 

виконувати розкладку лекал корсетних виробів;  

виконувати розкроювання тканин 

 

 

 

 

Технологія розкрою 

 

 

 

 

9 

 

 

ЗАКР – 

4.2.3 

Виконання 

моделювання і 

художнього 

оформлення  для 

корсетних  

виробів  

Знати: 

основні закони композиції; 

прийоми технічного моделювання 

Уміти: 

моделювати кокетки різних конфігурацій, рельєфи, підрізи, драпірування з 

урахуванням напрямку моди; 

моделювати вироби з симетричним та асиметричним розміщенням деталей з 

урахуванням напрямку моди 

 

 

Моделювання та 

художнє 

оформлення одягу 

 

 

 

12 

ЗАКР -  

4.2.4 

Розробка 

конструкцій та 

розкрій корсетних 

виробів 

Знати: 

вихідні дані для конструювання корсетних виробів 

конструювання бюстгальтерів, корсетів, поясів, грацій, бюстгальтерів-

комбінацій з урахуванням властивостей матеріалів;. 

види й фасони жіночих корсетних суконь, костюмів, їх характеристику, 

вимоги до вказаного асортименту виробів; 

особливості розробки конструкції бюстгальтерів на фігури з різною 

тілобудовою; 

вимоги до виконання крейдування та розкрою деталей 

Уміти: 

виконувати розкрій перед пошиггям та перекроювати під час ремонту 

корсетних виробів зі зніманням мірок за силуетними основами лекал, 

одержаних від моделюючих організацій, вибирати фасони виробів; 

виконувати побудову креслень деталей бюстгальтерів, поясів, грацій, 

бюстгальтерів-комбінацій, їх технічне моделювання. 

виконувати побудову креслень деталей корсетів жіночих суконь, їх технічне 

моделювання; 

виконувати побудову креслень деталей корсажів, їх технічне моделювання 

 

 

 

 

 

 

 

Конструювання 

одягу 
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ЗАКР - 

4.2.5 

Виконання 

примірок 

корсетних виробів 

Знати: 

визначення ускладнюючих елементів, доповнення об’єму робіт, термінів 

примірок і кінцевого виготовлення виробу; 

правила підготовки виробу до примірок; 

правила виконання примірок 

Уміти: 

проводити примірку виробів на фігурі замовника; 

використовувати умовні позначення на деталях, які підлягають уточненню та 

волого-тепловим роботам; 

уточнювати лінії деталей після примірки; 

внесення змін в конструкцію після примірок; 

проведення примірок на фігури з відхиленнями; 

попереджати дефекти виробу 

 

Виробниче навчання 

 

 

 

 

 

 

Виробнича практика 

 

68 

 

 

 

 

 

 

142 

ЗАКР – 

4.2.6 

Видача корсетних 

виробів 

Знати: 

вимоги контролю якості виробу 

Уміти: 

проводити аналіз конструкторських  дефектів готового виробу та їх 

усування; 

видавати готові вироби замовникам 
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Навчальні програми за предметами: 

 

Навчальна програма з предмета                                                                                                                                 

«Основи галузевої економіки та підприємництва» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 4 розряду 

Тематичний план 

Код                     

модуля 

 

Назва теми                       (компетентності) 

Кількість 

годин 

Форма 

контролю 

  

ЗАКР 4.1 - ЗАКР 4.2 Т6.Основи менеджменту та маркетингу 5  Усне та письмове опитування, тестові 

завдання 

Всього на модуль кваліфікації 4-го розряду 5   

 

 

Навчальна програма з предмета 

«Основи трудового законодавства» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 4 розряду 

Тематичний план 

Код 

модуля 

Назва теми (компетентності) Кількість годин Форма контролю 

 

ЗАКР–4.1- 

 

 

ЗАКР–4.2 

 

Оволодіння основами трудового законодавства 10  

Контрольне опитування, 

тестування, рішення задач 
Т.5. Трудова дисципліна 2 

Т.6. Матеріальна відповідальність сторін трудового 

договору 

4 

Т.7. Трудові спори і порядок їх вирішення 4 

Всього на модуль кваліфікації 4-го розряду 10  
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Навчальна програма з предмета 

«Конструювання одягу» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 4 розряду 

Тематичний план 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
Кількість годин 

 Форма контролю 
всього ЛПР 

Кваліфікація 4-го розряду 

Розробка конструкцій та розкрій натільної білизни, корсетних виробів 

Модуль «ЗАКР – 4.1» Конструювання та розкрій натільної білизни 

ЗАКР–4.1.4 

 

Тема 1. Конструювання натільної білизни, піжам, боді. 11 6 

Контрольна робота 

 

Тема 2. Конструювання піжам. 10 6 

Тема 3. Конструювання боді. 10 6 

Всього на модуль «ЗАКР – 4.1» 31 18 

Модуль «ЗАКР – 4.2» Розробка конструкцій. Конструювання та розкрій корсетних виробів   

ЗАКР – 4.2.4  
Тема 1. Побудова та моделювання корсетних виробів. 16 8 

Контрольна робота 
Тема 2. Побудова суконь на корсетній основі. 14 6 

Всього на модуль «ЗАКР – 4.2» 30 14  

Всього на модуль кваліфікації  4-го розряду 61 32  
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Навчальна програма з предмета 

«Моделювання і художнє оформлення одягу» 

Професія: 7435  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 4 розряду 

Тематичний план 

Код модуля Назва теми (компетентності) Кількість годин Форма контролю 

всього ЛПР 

ЗАКР-4.1 Конструювання та розкрій натільної білизни    

 1. Виконання моделювання і художнього оформлення 

натільної білизни 

8 6 Опитування,практ.умін. 

ЗАКР-4.2 Розробка конструкції. Конструювання та розкрій  корсетних 

виробів 

  Контрольна робота 

 1. Виконання моделювання і художнього оформленням 

корсетних виробів 

12 8 Реферат,практ.уміння 

Всього на модуль кваліфікації 4-го розряду 20 14  

 

 

Навчальна програма з предмета 

«Спеціальний малюнок» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 4 розряду 

Тематичний план 

№ з/п Назва теми компетентності Кількість годин Форма контролю 

всього ЛПР 

ЗАКР4.1 Ескізування форм одягу. Технічний рисунок. 9 6 Практ. роб. 

ЗАКР4.2 Малювання моделей одягу з журналів мод і за уявою. 4 4 Практ.роб. 

Всього на модуль кваліфікації 4-го розряду 13 10  

 

 

Навчальна програма з предмета 
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«Технологія розкрою» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 4 розряду 

Тематичний план 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
Кількість годин 

Форма контролю 
всього ЛПР 

 
Кваліфікація 4-го розряду 

Розробка конструкцій та розкрій натільної білизни, корсетних виробів 
   

 Модуль «ЗАКР –  4.1»  Конструювання та розкрій натільної білизни    

ЗАКР –  4.1.2 
Дотримання технічних вимог до розкроювання  матеріалів для натільної 

білизни 
6 2 

Тестова  

Практична 

Всього на модуль «ЗАКР –  4.1» 6 2  

 
Модуль «ЗАКР –  4.2» Розробка конструкцій.   

Конструювання та розкрій корсетних виробів 
   

ЗАКР –  4.2.2 
Дотримування технічних вимог до розкроювання  матеріалів для корсетних 

виробів 
4 2 Практична  

ЗАКР –  4.2.5 Виконання примірок  корсетних виробів 4 - Письмова  

ЗАКР –  4.2.6 Видача корсетних виробів 1 - Усна  

Всього на модуль «ЗАКР –  4.2» 9 2  

Всього на модуль кваліфікації 4-го розряду 15 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Навчальна програма з предмета 
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«Обладнання швейного виробництва» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 4 розряду 

Тематичний план 

 

№ з/п 

 

Код модуля Назва теми (компетентності) 

Кількість годин 
 

Форма контролю 

всього ЛПР 

 
Використання обладнання  для підготовки та розкроювання  матеріалів  

1 
ЗАКР 4.1-  

ЗАКР 4.2 

Способи розкрою матеріалів 

 
2  

Опитування 

2 
Обладнання розкрійного виробництва 

 
11 2 

Контрольна робота 

Всього на модуль кваліфікації 4-го розряду 

 
13 2 
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Навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 4 розряду 

Тематичний план 

Код 

модуля 
Назва теми (компетентності) 

Кількість годин 

Форма контролю 

всього ЛПР 

ЗАКР-4.1.1 

Визначення складу, властивостей матеріалів та їх впливу на підбір матеріалів для натільної білизни 

ЗАКР-

4.1.1 

Асортимент бавовняних тканин для виготовлення 

натільної білизни 
2 - Тести 

Будова та структура трикотажу 2 - Тести 

Асортимент трикотажних матеріалів для 

виготовлення натільної білизни. Властивості 

матеріалів для виготовлення натільної білизни. 

2 - Тести 

Підбір матеріалів для виготовлення натільної 

білизни 
2 

 
2 Контрольна робота 

ЗАКР-4.2.1 

Визначення складу, властивостей матеріалів та їх впливу на підбір матеріалів для корсетних виробів 

ЗАКР-

4.2.1 

Асортимент матеріалів для виготовлення 

корсетних виробів 
2  Тести 

Властивості матеріалів для виготовлення 

корсетних виробів 
2 2  

Особливості матеріалів для виготовлення 

корсетних виробів 
1  Контрольна робота 

Всього на модуль кваліфікації 4-го розряду 13 4  
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Навчальна програма з предмета 

«Виробниче навчання» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 4 розряду 

Тематичний план 

Код 

модуля 

№ 

з/п 

 

Назва теми (компетентності) 

Кількість 

годин 

Форма контролю 

 1 Розрахунок та розкрій штор і ламбрекенів. 6  

ЗАКР-4.1 2 Розробка конструкцій та розкрій натільної білизни. 72 Опитування , письмове 

тестування, перевірка 

виконання вправ ЗАКР-4.2 3 Конструювання та розкрій корсетних виробів 8 

4 Виконання примірок корсетних виробів 42 

5 Видача корсетних виробів та ремонт натільної білизни 18 

 Всього на модуль кваліфікації 4-го розряду 146  
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Навчальна програма  

з виробничої практики 

Професія: 7435  Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 4 розряду 

Тематичний план 

Код 

модуля 

№ 

з/п 

Виробнича практика закрійник 4- розряду 160 

 1 Інструктаж з Охорони праці, пожежної безпеки на підприємстві Структура виробництва й організація праці на підприємстві.  

Основні цехи підприємства, технологічний процес виготовлення продукції. 
Технічні служби ,їхні задачі і основні функції. 

Впровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій. Планування праці і контроль якості на 

виробничій дільниці, у бригаді та на робочому місці. 

Система керування Охороною праці. 
Організація служби ОП на підприємстві . Застосування засобів безпеки праці й індивідуального захисту. 

8 

 

 

 

ЗАКР-

4.3 

2 Самостійне виконання робіт закрійника 4 розряду. 

- постільний асортимент: простирадло, підковдра, наволочка; 

- столовий асортимент: скатертини,  серветки, рушники; 

- асортимент натільної білизни: нічні сорочки,піжами, нижні спідниці, боді; 

72 

3 Виготовлення виробів корсетного асортименту. 73 

4 Кваліфікаційна пробна робота:  

 

7 

 

Приклади кваліфікаційних робіт:    

Виготовлення швейних виробів: 

- постільний асортимент: простирадло, підковдра, наволочка; 

- столовий асортимент: скатертини,  серветки, рушники; 

- асортимент натільної білизни: нічні сорочки,піжами, нижні спідниці, боді; 

- корсетні вироби. 

Поетапна  кваліфікаційна атестація – 7 год. 
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Закрійник 5 розряду 

Таблиця відповідності компетентностей навчальним предметам 

 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 5 розряду 

Бюджет навчального часу – 651 год. 

 Загальнопрофесійна підготовка –  9 год.       

Інформаційні технології – 9 год. 

 Професійно-теоретична підготовка - 174 год. 

Технологія розкрою – 8 год. 

Конструювання одягу – 110 год. 

Моделювання та художнє оформлення одягу – 48 год. 

Матеріалознавство – 8 год. 

 Професійно-практична підготовка – 466 год. 

Виробнича навчання в майстернях – 228год. 

Виробнича практика – 233 год. 

ДКА – 7 год. 

          Додаткові години (компетентності) – 43 год. 

          Історія костюма – 43 год. 
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Код 
Професійні 

компетентності 
Зміст професійних компетентності Назва предмету 

Кількіс

ть 

годин 

Модуль « ЗАКР – 5.1» 

Конструювання та розкрій поясних  виробів 
  

ЗАКР – 

5.1.1  

Визначення 

складу, 

властивостей 

матеріалів та їх 

впливу на підбір 

матеріалів для 

поясних  виробів 

Знати:  

властивості сучасних матеріалів в залежності від призначення виробу 

вплив фізико-механічних та технологічних властивостей  матеріалів на розробку 

конструкцій  поясних  виробів 

Уміти: 

підбирати пакет матеріалів відповідно до моделі 

визначати якість швейних матеріалів; 

виявляти дефекти матеріалів 

 

 

 

Матеріалознавство 

 

 

 

4 

ЗАКР – 

5.1.2 

Дотримування 

технічних вимог 

до розкроювання  

матеріалів для 
поясних  виробів 

Знати:  

способи раціонального використання матеріалів та норми витрат матеріалів на 

вироби; 

технічні вимоги до розкроювання деталей виробів поясного одягу; 
порядок оформлення технологічної документації 
Уміти: 

розкроювати деталі виробів поясного одягу з тканин в клітинку, смужку, з 

набивним малюнком, ворсом тощо 

 

 

 

Технологія 

розкрою 

 

 

 

 

4 

 

 

ЗАКР – 

5.1.3 

Виконання 

моделювання і 

художнього 

оформлення 

поясних  виробів 

Знати: 

сучасний напрям моделювання; 

особливості вибору фасонів, моделювання виробів на замовників різного віку, 

фігури та зовнішності; 

техніку зарисовки фасонів; 

лінії в одязі; 

пропорції в одязі; 

тканини в одязі; 

колір в одязі; 

ритм в одязі; 

оздоблення в одязі. 

прийоми технічного моделювання 

Уміти: 

 

 

 

 

Моделювання та 

художнє 

оформлення 

одягу 

 

 

 

 

 

 

18 
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моделювати спідниці зі складками, з кокетками, з драпіруваннями, підрізами, з 

асиметричним розміщенням деталей та спідниці - брюк з урахуванням напрямку 

моди; 

моделювати жіночі, чоловічі брюк різних фасонів з урахуванням напрямку моди; 

моделювати рукава із збільшеним об’ємом у верхній частині, із збільшеним 

об’ємом у нижній частині, із рельєфами, з підрізами; 

моделювати вироби жіночого легкого одягу на основі корсетних виробів 

ЗАКР –  

5.1.4 

Розробка 

конструкцій та 

розкрій спідниць 

Знати:  

види та форми сучасних спідниць, їх характеристику; 

вихідні дані для конструювання; 

конструювання прямої, конічної та кльошної спідниць, спідниці в склади, 

спідниці-брюки; 

технічне моделювання 

Уміти: 

виконувати побудову креслень деталей спідниць різних форм та конструкцій, їх 

технічного моделювання. 

виконувати побудову креслень деталей спідниць-брюк різних форм та 

конструкцій, їх технічного моделювання; 

знімати мірки та проводити їх аналіз з урахуванням особливостей фігури; 

визначати баланс та стрункість фігури; 

проводити контроль якості обміру фігури; 

виготовляти  базові лекала спідниць; 

виконувати моделювання спідниць з кокетками, підрізами, рельєфами, складками;  

виконувати розкрій спідниць з тканин в клітку, смужку, з набивним малюнком, 

ворсом; 

вміти виявляти дефекти виробів та матеріалу, погоджувати з замовником характер 

ремонту  спідниць, спідниць – брюк; 
виявляти дефекти матеріалів або виробів, принесених для ремонту, оновлення, 

перешивки; перекроювати під час ремонту по лекалам; 

виготовляти лекала для розкрою виробів вибраних фасонів 

Конструювання 

одягу 

 

16 

ЗАКР – 

5.1.5 

Розрахунок, 

побудова 

конструкцій, 

розкроювання 

жіночих брюк 

Знати: 

вихідні дані для конструювання жіночих брюк 

розрахунок та побудову креслення класичних жіночих брюк; 

знати розрахунок та побудову креслення класичних жіночих брюк наповненої 

форми 

особливості конструювання виробничих брюк 

 

 

 

Конструювання 

одягу 

 

 

 

 

 

10 



41 
 

Уміти: 

виконувати побудову креслень деталей жіночих брюк різних форм та конструкцій, 

їх технічного моделювання в залежності від призначення; 

знімати мірки та проводити їх аналіз з урахуванням особливостей фігури; 

виконувати вибір прибавок в залежності від ступеня прилягання брюк, з 

урахуванням особливостей тканини; 

виконувати розрахунок та побудову, розкрій жіночих брюк для жінок з випуклістю 

живота; 

виконувати розрахунок та побудову, розкрій жіночих брюк для вагітних; 

виконувати розрахунок та побудову, розкрій виробничих жіночих брюк; 

розкроювати вироби з тканин в клітку, смужку, з набивним малюнком, ворсом; 

погоджувати із замовником характер ремонту; 

виявляти дефекти матеріалів або виробів, принесених для ремонту, оновлення, 

перешивки; 

виготовляти лекала для розкрою виробів вибраних фасонів 

ЗАКР – 

5.1.6 

Розрахунок, 

побудова 

конструкцій, 

розкроювання 

чоловічих брюк 

Знати: 

вихідні дані для побудови конструкції; 

розрахунок та побудову креслення класичних чоловічих брюк; 

розрахунок та побудову креслення класичних чоловічих брюк наповненої форми 

особливості конструювання виробничих брюк 

Вміти: 

виконувати побудову креслень деталей чоловічих брюк різних форм та 

конструкцій, їх технічного моделювання; 

знімати мірки та проводити їх аналіз з урахуванням особливостей фігури; 

виконувати розрахунок, побудову чоловічих брюк з урахуванням особливостей 

фігури, тканини; 

розкрій виробничих брюк; 

розкроювати вироби з тканин в клітку, смужку, з набивним малюнком, ворсом; 

вміти виявляти дефекти виробів та матеріалу, погоджувати з замовником характер 

ремонту  чоловічих брюк; 
перекроювати під час ремонту; 

виготовляти лекала для розкрою виробів вибраних фасонів 

 

 

 

 

 

Конструювання 

одягу 

 

 

 

 

 

 

8 
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ЗАКР – 

5.1.7 

Виконання 

примірок поясних 

виробів 

Знати: 

визначення ускладнюючих елементів, додаткового об’єму робіт, термінів примірок 

і кінцевого виготовлення виробу; 
правила підготовки виробу до примірки; 
особливості волого – теплової обробки жіночих, чоловічих брюк в залежності від 

ступеня прилягання, властивостей тканин; 
послідовність проведення примірки; 
умовні позначення на деталях, які підлягають уточненню та волого-тепловій 

обробці 
Уміти: 

проводити примірку виробів на фігурі замовника; 

уточнювати контури ліній деталей після примірки; 

вносити зміни  з метою уточнення довжини та ширини виробу; 

вносити зміни в конструкцію; 

попереджати дефекти виробу 

 

 

Виробниче 

навчання 

 

 

 

 

 

 

 

Виробнича 

практика 

 
 

66 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

ЗАКР – 

5.1.8 

Видача готового 

виробу 

 

Знати: 

– вимоги контролю якості виробу 

Уміти: 

– проводити аналіз конструкторських  дефектів готового виробу та їх усувати; 

– перевіряти якість готового виробу за естетичними та конструктивно – 

ергономічними показниками; 

упаковувати та видавати готові вироби замовникам 

 

 

 

Виробниче 

навчання 

 

 

 

18 

Модуль « ЗАКР – 5.2» 

Конструювання та розкрій  плечових виробів 

  

ЗАКР – 

5.2.1  

Визначення 

складу, 

властивостей 

матеріалів та їх 

впливу на підбір 

матеріалів для  

плечових  виробів 

Знати:  

знати вплив фізико-механічних та технологічних властивостей  матеріалів на 

розробку конструкцій   плечових  виробів 

Уміти: 

підбирати пакет матеріалів відповідно до моделі 

визначати якість швейних матеріалів 

 

 
Матеріалознавство 

 

 

4 
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ЗАКР – 

5.2.2 

Дотримування 

технічних вимог 

до розкроювання  

матеріалів для  
плечових  виробів 

Знати:  

технічні вимоги до розкроювання деталей плечових  виробів ; 
порядок оформлення технологічної документації; 

організацію пошиття за умови виконання роботи з розподілом та без розподілу 

праці; увесь обсяг робіт незалежно від виконання комплексу робіт одним або 

декількома закрійниками, які працюють з розподілом праці 
Уміти: 

розкроювати деталі виробів  плечових  виробів 

 

 

Технологія 

розкрою 

 

 

 

 

4 

ЗАКР – 

5.2.3 

Виконання 

моделювання і 

художнього 

оформлення  

плечових виробів 

Знати: 

лінії в одязі; 

пропорції в одязі; 

тканини в одязі; 

колір в одязі; 

ритм в одязі; 

оздоблення в одязі; 

прийоми технічного моделювання 

Уміти: 

моделювати рукава із збільшеним об’ємом у верхній частині, із збільшеним 

об’ємом у нижній частині, із рельєфами, з підрізами; 

моделювати вироби жіночого легкого одягу на основі корсетних виробів; 

моделювати вироби зазначеного асортименту з урахуванням напрямку моди 

 

 

 

Моделювання та 

художнє 

оформлення 

одягу 

 

 

 

 

 

30 

ЗАКР – 

5.2.4 

Розробка 

конструкцій та 

розкрій сукні, 

блузи, жакета 

Знати: 

креслення жіночого плечового виробу (блузи, сукні, жакету) з вшивним рукавом 

прямого силуету; 

розрахунок та побудову креслення жіночого плечового виробу (сукні, блузи, 

жакету) з вшивним рукавом прилеглого силуету; 

розрахунок та побудову креслення вшивного одношовного рукава, вшивного 

одношовного рукава з виточкою по окату, з ліктьовою виточкою, звуженого до 

низу; 

знати розрахунок та побудову креслення різних типів комірів; 

знати розрахунок та побудову креслення жіночого плечового виробу (блузи, 

жакету) з суцільнокроєним рукавом різного призначення без підкладки 

Уміти: 

виконувати побудову креслень деталей сучасного жіночого легкого одягу з 

вшивними одношовними рукавами; 
виконувати технічне моделювання виробів; 

 

 

Конструювання 

одягу 

 

 
 

52 
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виконувати розрахунок, побудову, розкрій корсетних суконь різних моделей, їх 

технічне моделювання; 

виконувати розрахунок, побудову, розкрій суконь, блуз, жилетів, жакетів різних 

моделей, їх технічне моделювання; 

розробляти базову основу виробу залежно від призначення одягу та властивостей 

матеріалів; 

вносити зміни у базову основу залежно від особливостей фігури; 

розкроювати вироби з тканин клітинку, смужку, з малюнком, ворсом; 
виконувати розкладку лекал на тканині у згин і розворот; 
узгоджувати конструкції рукава й ліфа; 
виконувати ремонт зазначеного асортименту 

ЗАКР – 

5.2.5 

Розрахунок, 

побудова 

конструкцій, 

розкроювання  

чоловічої сорочки 

Знати: 

вихідні дані для побудови конструкції чоловічої сорочки; 

розрахунок та побудову креслення чоловічої сорочки з вшивним рукавом прямого 

силуету; 

Уміти: 

виконувати розрахунок, побудову, розкрій чоловічої сорочки відповідно до моделі 

з урахуванням особливостей фігури; 
виконувати технічне моделювання; 
виконувати розрахунок, побудову, розкрій чоловічої сорочки різних моделей з 

вшивним рукавом, їх технічне моделювання; 

розробляти базову основу виробу залежно від призначення одягу та властивостей 

матеріалів; 

вносити зміни у базову основу залежно від особливостей фігури; 

розкроювати вироби з тканин клітинку, смужку 

 

 

Конструювання 

одягу 

 

 

 

 

 

 
 
10 
 
 
 

 

ЗАКР – 

5.2.6 

Розробка 

технічної 

документації 

Знати:  види технічної документації на модель одягу, правила та порядок 

оформлення замовлення на пошиття виробу; зміст та види технічного опису; роль 

закрійника в процесі якісної розробки лекал; вимоги до оформлення лекал. 

Уміти: розробляти лекала  для виготовлення одягу по індивідуальному 

замовленню; оформляти замовлення на пошиття виробу, технічний опис, 

розробляти лекала. 

Конструювання 

одягу 

 

14 
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ЗАКР – 

5.1.6 
Виконання 

примірок 
плечових виробів  

Знати: 

визначення ускладнюючих елементів, додаткового об’єму робіт, термінів примірок 

і кінцевого виготовлення виробу; 
правила підготовки виробу до примірки; 
послідовність проведення примірки; 
умовні позначення на деталях, які підлягають уточненню та волого-тепловій 

обробці 
Уміти: 

проводити примірку виробів на фігурі замовника в процесі виготовлення , 

крейдувати та підрізати деталі після примірки; 

вносити зміни в конструкцію 

 

 

 

 

Виробниче 

навчання 

 

 

 

 

130 

ЗАКР – 

5.1.7 

 

Видача готового 

виробу 

Знати: 

вимоги контролю якості виробу 

Уміти: 

проводити аналіз конструкторських  дефектів готового виробу та їх усувати; 

перевіряти якість готового виробу за естетичними та конструктивно-

ергономічними показниками; 

упаковувати та видавати готові вироби замовникам 

Виробниче 

навчання 

 

Виробнича 

практика 

12 

 

 

204 



46 
 

Навчальні програми за предметами: 

 

Навчальна програма з предмета 

«Інформаційні технології» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 5 розряду 

Тематичний план 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
Кількість  годин  

всього ЛПР Форма опитування 

ЗАКР – 5.1 Конструктивне моделювання в системі 

автоматизованого проектування одягу. 

6 4 Лекція, практична 

ЗАКР – 5.2 Автоматизоване конструювання одягу на замовлення. 3 2 Лекція, тестування 

практична 

Всього на модуль кваліфікації 5-го розряду 9 6  
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Навчальна програма з предмета 

«Конструювання одягу» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 5 розряду 

Тематичний план 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
Кількість годин 

 Форма контролю 
всього ЛПР 

Кваліфікація 5-го розряду 

Розробка конструкцій та розкрій  легкого одягу (поясних та плечових  виробів) 

Модуль «ЗАКР – 5.1» Конструювання та розкрій поясних  виробів 

ЗАКР – 5.1.4 

 

Тема 1. Побудова спідниць. 16 2 Контрольна робота 

ЗАКР – 5.1.5 

 

Тема 2. Побудова жіночих штанів. 10 4 Контрольна робота 

ЗАКР – 5.1.6  Тема 3. Побудова чоловічих штанів. 8 4 Контрольна робота 

Всього на модуль «ЗАКР –5.1» 34 10  

Модуль «ЗАКР – 5.2» Конструювання та розкрій плечових виробів 

ЗАКР–5.2.4  Тема 1. Конструювання сукні та блузи з вшивним рукавом. 6 4 Контрольна робота 

Тема 2. Конструювання комірів та капюшонів різних фасонів 
6 2 

Контрольна робота 

Тестове завдання 

Тема 3. Конструювання жіночого верхнього одягу з вшивними рукавами. 18 6 Контрольна робота 

Тема 4. Конструювання сучасного жіночого одягу різних покроїв. 22 8 Контрольна робота 

ЗАКР – 5.2.5  Тема 5. Побудова  чоловічої сорочки, жилета. 
10 6 

Контрольна робота 

Тестове завдання 

ЗАКР – 5.2.6  Тема 6. Виготовлення і використання технічної документації. 6 4 Контрольна робота 

Тема 7. Вимоги до оформлення лекал. 8 4 Контрольна робота 

Всього на модуль «ЗАКР –5.2» 76 22  

Всього на модуль кваліфікації 5-го розряду 110 32  
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Навчальна програма з предмета 

«Моделювання і художнє оформлення одягу» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 5 розряду 

Тематичний план 

Код модуля Назва теми (компетентності) Кількість годин Форма контролю 

всього ЛПР 

ЗАКР-5.1 Конструювання та розкрій поясних виробів 21 14 Контрольна робота 

 1 Моделювання жіночих спідниць 12 8 Тестове завдання 

 2 Моделювання жіночих штанів 9 6 Практична робота 

ЗАКР-5.2 Конструювання та розкрій плечових виробів 27 18 Контрольна робота 

 Виконання моделювання і художнього оформлення плечових 

виробів 

27 18 Тестове завдання 

 

Всього на модуль кваліфікації 5-го розряду 

48 32  
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Навчальна програма з предмета 

«Технологія розкрою» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 5 розряду 

Тематичний план 

Код модуля Назва теми (компетентності) 
Кількість годин 

Форма контролю 
всього ЛПР 

 
Кваліфікація 5-го розряду 

Розробка конструкцій та розкрій  легкого одягу (поясних та плечових  виробів) 
   

 Модуль «ЗАКР –  5.1» Конструювання та розкрій поясних  виробів    

ЗАКР – 5.1.2 
Дотримування технічних вимог до розкроювання  матеріалів для  поясних 

виробів 
2 - Тестова  

ЗАКР – 5.1.7 Виконання примірок поясних виробів 1 - Письмова 

ЗАКР – 5.1.8 Видача готового виробу  1 - Усна  

Всього на модуль «ЗАКР –  5.1»  4 -  

 Модуль «ЗАКР –  5.2» Конструювання та розкрій плечових виробів    

ЗАКР – 5.2.2 
Дотримування технічних вимог до розкроювання  матеріалів для  плечових 

виробів 
2  Тестова  

ЗАКР – 5.2.6 Виконання примірок плечових виробів  1  Письмова 

ЗАКР – 5.2.7 Видача готового виробу  1  Усна  

Всього на модуль «ЗАКР –  5.2»  4 -  

Всього на модуль кваліфікації 5-го розряду 8 -  
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Навчальна програма з предмета 

«Матеріалознавство» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 5 розряду 

Тематичний план 

Код 

модуля 
Назва теми (компетентності) Кількість годин 

Форма контролю 

ЗАКР-5.1.1 

Визначення складу, властивостей матеріалів та їх впливу на підбір матеріалів для поясних виробів 

ЗАКР-5.1.1 

Асортимент матеріалів для виготовлення поясних виробів 
2  Контрольна робота 

Властивості матеріалів для виготовлення поясних виробів 
1 1 Тести 

 Підбір матеріалів для виготовлення поясних виробів 1 1 Контрольна робота 

ЗАКР-5.2.1 

Визначення складу, властивостей матеріалів та їх впливу 

на підбір матеріалів для плечових виробів 

ЗАКР-5.2.1 

Асортимент матеріалів для виготовлення плечових виробів 2  Тести 

Контрольна робота 

 

Властивості матеріалів для виготовлення плечових виробів 1 1 

Підбір матеріалів для виготовлення плечових виробів 1 1 

Всього на модуль кваліфікації 5-го розряду 8 4  
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Навчальна програма з предмета  

/додаткові години (компетентності)/  

«Історія костюма» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 5 розряду 

Тематичний план 

Код модуля № 

п/п 

Назва теми (компетентності) Кількість 

годин 

Форма контролю 

всього 

ЗАКР-5.1 1 Костюми народів Стародавнього  світу 18 Контрольна робота 

ЗАКР-5.2 

2 Костюми у часи Середніх віків 6 Тестове завдання 

3 Костюми в епоху Відродження (ХV-ХVІ століть) 8 Тестове завдання 

4 Костюми народів Європи (ХVІІ-ХVІІІ століть) 4 Тестове завдання 

5 Розвиток костюма у ХІХ-ХХІ століттях 7 Контрольна робота 

 

Всього на модуль кваліфікації 5-го розряду 

43  
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Навчальна програма з предмета 

«Виробниче навчання» 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 5 розряду 

Тематичний план 

Код 

модуля 

№ 

п/п 

Назва теми (компетентності) Кількість 

годин 

Форма контролю 

 

ЗАКР-5.1 

1 Розробка конструкцій та розкрій спідниць 42 Опитування , письмове 

тестування, перевірка 

виконання вправ 
2 Розробка конструкцій та розкрій жіночих штанів 12 

3 Розробка конструкцій та розкрій чоловічих штанів 12 

4 Виконання примірок поясних виробів. Видача готового виробу. 18 

ЗАКР-5.2 5 Розробка конструкцій та розкрій сукні, блузи, жакета 112 

 6 Розробка конструкцій та розкрій чоловічої сорочки 18 

7 Виконання примірок плечових виробів. Видача готового виробу 12 

Всього  226  
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Навчальна програма  

з виробничої практики 

Професія: 7435 Закрійник 

Рівень кваліфікації: Закрійник 5 розряду 

Тематичний план 

Код 

модуля 

№ 

п/п 

Виробнича практика закрійник 5- розряду 233 

 1 Інструктаж з Охорони праці, пожежної безпеки на підприємстві Структура виробництва й 

організація праці на підприємстві. 
Основні цехи підприємства, технологічний процес виготовлення продукції.  

Технічні служби ,їхні задачі і основні функції. 

Впровадження автоматизованих виробництв і ресурсозберігаючих технологій. Планування 
праці і контроль якості на виробничій дільниці, у бригаді та на робочому місці. 

Система керування Охороною праці. 

Організація служби ОП на підприємстві . Застосування засобів безпеки праці й 

індивідуального захисту. 

8 

ЗАКР-5.3 

2 

 

Самостійне виконання робіт закрійника 5 розряду. 

Виготовлення поясних та плечових  виробів . 
218 

3 Пробна кваліфікаційна робота 7 

 

Приклади кваліфікаційних робіт 

Виготовлення швейних виробів: 

- спідниць, 

- жіночих та чоловічих штанів,                 

- суконь, блуз, жакетів різних фасонів та крою; 

- костюмів жіночих різних фасонів; 

- чоловічих сорочок. 

Державна кваліфікаційна атестація – 7 год. 
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