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№ теми Кількість 

годин 

Тема уроку Дата 

проведення 

БК 96 Базовий блок  

БК.4 6 Дотримання та виконання вимог охорони праці, 

промислової пожежної безпеки, виробничої санітарії 

 

БК.6 6 Розуміння  асортименту швейних виробів  

БК.7 78 Вміння виконувати найпростіші ручні та машинні роботи  

 6 Виконання строчок прямого стібка.  

 6 Виконання строчок косого стібка.  

                 6 Виконання строчок петле-і хрестоподібного стібка.  

 6 Пришивання ґудзиків, гачків, петель, кнопок.  

 6 Заправлення швейних машин. Виконання паралельних строчок, закріпок  

 6 Виконання  овальних та ламаних строчок.  

                                                                          6 Виконання з’єднувальних швів (зшивних, настрочних, накладних)   

 6 Виконання з’єднувальних швів (білизняних).  

 6 Виконання з’єднувальних швів (білизняних).  

 6 Виконання крайових швів (впідгин, обшивні)  

 6 Виконання крайових швів ( обкантувальні)  



 6 Виконання оздоблювальних швів ( з кантом, складки)  

 6 Прийоми роботи на спеціальних машинах ( обметування зрізів).  

БК.13 6 Вміння виконувати волого-теплову обробку та клейові з’єднання  

КРВ.-3.1 42 Виготовлення постільної, столової  білизни,  штор, ламбрекенів та інших 

нескладних виробів 

 

КРВ-3.1.1 18 Виготовлення комплекту постільної білизни.  

 6 Виготовлення комплекту постільної білизни.  

 6 Виготовлення комплекту постільної білизни.  

 6 Виготовлення комплекту постільної білизни.  

КРВ-3.1.2 12 Виготовлення комплекту столової білизни  

 6 Виготовлення комплекту столової білизни  

 6  Виготовлення комплекту столової білизни                                                                                                                                                                                                                                                 

КРВ-3.1.3 12 Виготовлення фартуха  

 6 Обробка нагрудника, бретелей.  

 6 Обробка нижньої частини фартуха  

КРВ – 3.2 126 Виготовлення поясних виробів  

КРВ-3.2.1. 42 Виготовлення спідниці  

 6 Вибір моделі. Виготовлення лекал. Розкрій виробу  

 6 Підготовка деталей крою до пошиття. Обробка виточок.  

 6 Обробка бічних зрізів. Обробка шлиці.  

 6 Обробка застібки на тасьму «блискавка».  

 6 Обробка верхнього зрізу спідниці пришивним поясом.  

 6 Обробка низу виробу.   

 6 Кінцева обробка спідниці.  

 36 Виготовлення спідниці  

 6 Вибір моделі. Виготовлення лекал. Розкрій виробу.   

 6 Підготовка виробу до  примірки. Проведення  примірки. Внесення змін після 

примірки. 

 

 6 Обробка виточок. Обробка бічних зрізів спідниці.  

 6 Обробка застібки на потайну тасьму «блискавка»  



 6 Обробка верхнього зрізу спідниці обшивкою.  

 6 Обробка низу виробу. Кінцева обробка спідниці.  

КРВ – 3.2.2 48 Виготовлення жіночих штанів  

 6 Вибір моделі. Виготовлення лекал. Розкрій виробу.  

 6 Підготовка деталей крою до примірки. ВТО половинок швів.   

 6 Проведення  примірки. Внесення змін після примірки. Обробка виточок  

 6 Обробка кишень.  

 6 Обробка бічних, крокових  зрізів штанів.  

 6 Обробка середнього зрізу штанів. Обробка застібки.  

 6 Обробка верхнього зрізу штанів пришивним поясом.  

 6 Обробка низу штанів.  Кінцева обробка виробу.   

КРВ-3.3 240 Виготовлення виробів платтяно-блузочного асортименту нескладної 

технологічної обробки. 

 

КРВ – 3.3.1 54 Виготовлення сукні нескладної технологічної обробки.  

 6 Вибір моделі жіночої блузи. Виготовлення лекал. Розкрій виробу  

 6 Підготовка виробу до І примірки. Проведення першої примірки. Внесення змін 

після примірки. 

 

 6 Обробка виточок(рельєфів) Обробка бічних швів, середнього шва спинки.   

 6 Обробка застібки  

 6 Виготовлення коміра і з’єднання з горловиною  

 6 Виготовлення рукавів  

 6 Підготовка та проведення другої примірки.  

 6 Вшивання рукавів в пройми. Обробка низу сукні.  

 6 Кінцева обробка виробу  

КРВ – 3.3.1 54 Виготовлення сукні нескладної технологічної обробки.  

 6 Вибір моделі жіночої блузи. Виготовлення лекал. Розкрій виробу  

 6 Підготовка виробу до І примірки. Проведення першої примірки. Внесення змін 

після примірки. 

 

 6 Обробка виточок(рельєфів) Обробка бічних швів, середнього шва спинки.   

 6 Обробка застібки  



 6 Виготовлення коміра і з’єднання з горловиною  

 6 Виготовлення рукавів  

 6 Підготовка та проведення другої примірки.  

 6 Вшивання рукавів в пройми. Обробка низу сукні.  

 6 Кінцева обробка виробу  

КРВ – 3.3.2 54 Виготовлення  халата нескладної технологічної обробки  

 6 Вибір моделі. Виготовлення лекал. Розкрій виробу.  

 6 Підготовка виробу до І примірки. Проведення примірки. Внесення змін після 

примірки. 

 

 6  Обробка виточок.Обробка бічних швів. Виготовлення дрібних деталей.  

 6 Обробка бортів  і низу халата.  

 6 Обробка накладних кишень.  

 6 Обробка плечових швів. Виготовлення коміра. З’єднання коміра з горловиною.  

 6 Виготовлення рукавів. Підготовка та проведення другої примірки.   

 6 Вшивання рукавів в пройми виробу.   

 6 Кінцева обробка виробу.  

КРВ – 3.3.3 42 Виготовлення жіночої блузи з застібкою нескладної технологічної обробки  

 6 Вибір моделі жіночої блузи. Виготовлення лекал. Розкрій виробу  

 6 Підготовка виробу до І примірки. Проведення примірки. Внесення змін після 

примірки. 

 

 6  Обробка виточок.Обробка середнього шва спинки. Обробка бічних швів.  

 6 Обробка бортів і низу виробу.  

 6 Обробка плечових швів. . Виготовлення коміра . З’єднання коміра з горловиною  

 6 Виготовлення рукавів. Підготовка та проведення другої примірки  

 6 Вшивання рукавів в пройми виробу. Кінцева обробка виробу  

КРВ – 3.3.3 24 Виготовлення жіночої блузи з застібкою нескладної технологічної обробки  

 6 Вибір моделі жіночої блузи. Виготовлення лекал. Розкрій виробу  

 6 Підготовка виробу до І примірки. Проведення примірки. Внесення змін після 

примірки. 

 

 6 Обробка виточок. Обробка бічних швів. Обробка плечових швів.  



 6 Обробка горловини та пройм. Кінцева обробка виробу.  

КРВ – 3.4        12 Виконання нескладного ремонту окремих деталей виробів, пошиття штор.  

 6 Виконання нескладного ремонту окремих деталей виробів  

 6 Пошиття штор.  

 273 Виробнича практика  

                                                                                                                                                                                                                             

Майстер виробничого навчання _________________________ Макух О.П. 
 
 

                                         

 

                                                     


