
Програма курсів підвищення кваліфікації з професій 

 «Кравець» 
 

Тема 
Кількість 

годин 
Зміст програми 

Вартість 

1 здобувача 

освіти/ 

5 здобувачів 

освіти 

 

Виготовлення 

фартуха 
 

 

 

 

 

 

18 Охорона праці, пожежна безпека та електробезпека в навчальних майстернях. 

Підбір інструменту, матеріалу. Ознайомлення з інструментами і правилами 

користування ними. Підбір номера голок, номера і довжини нитки для виконання 

стібків. Заправка нитки в голку і зав'язування вузла. 

Виконання строчок прямого стібка. Виконання строчок петле-хрестоподібного і косого 

стібка. Пришивання ґудзиків, крючків, петель, кнопок. 

Ознайомлення з улаштуванням швейної машини, її основними механізмами, 

інструментами і пристосуваннями. Освоєння навичок правильного положення корпуса, 

рук на машині і ніг на педалі під час роботи на швейному обладнанні. Підбір голок і 

ниток, вставлення голки, підготовка швейної машини до роботи, заправка швейної 

машини і регулювання натягу верхньої і нижньої ниток. Пуск і зупинка швейної 

машини, регулювання швидкості машини натиском на педаль. 

Виконання паралельних, овальних та ламаних строчок, закріпок. Виконання 

з'єднувальних швів (зшивний, настрочний, накладний, білизняні). Виконання крайових 

швів (обкантувальний, у підгин). 

Прийоми волого-теплових робіт (припрасування, розпрасування, запрасування). 

Види та призначення фартуха. Обробка зрізів фартуха швом упідгин із закритим 

зрізом. Обробка накладної кишені. Обробка пояса із суцільнокроєної деталі. Види 

оздоблення фартуха.  

Виконання ВТО та пакування готового виробу 

3079/616 

Виготовлення  

прямих портьєр 

 

 

 

 

 

18 Охорона праці, пожежна безпека та електробезпека в навчальних майстернях. 

Підбір інструменту, матеріалу. Ознайомлення з інструментами і правилами 

користування ними. Підбір номера голок, номера і довжини нитки для виконання 

стібків. Заправка нитки в голку і зав'язування вузла. 

Виконання строчок прямого стібка. Виконання строчок петле-хрестоподібного і косого 

стібка. Пришивання ґудзиків, крючків, петель, кнопок. 

Ознайомлення з улаштуванням швейної машини, її основними механізмами, 

інструментами і пристосуваннями. Освоєння навичок правильного положення корпуса, 

3079/616 



рук на машині і ніг на педалі під час роботи на швейному обладнанні. Підбір голок і 

ниток, вставлення голки, підготовка швейної машини до роботи, заправка швейної 

машини і регулювання натягу верхньої і нижньої ниток. Пуск і зупинка швейної 

машини, регулювання швидкості машини натиском на педаль. 

Виконання паралельних, овальних та ламаних строчок, закріпок. Виконання 

з'єднувальних швів (зшивний, настрочний, накладний, білизняні). Виконання крайових 

швів (обкантувальний, у підгин). 

Прийоми волого-теплових робіт (припрасування, розпрасування, запрасування). 

Добір фасону штор. Колірна гама.  

Обробка прямих портьєр. 

Виконання ВТО . Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів, 

пакування готового виробу 

Виготовлення 

прямої спідниці з 

шлицею 

24 Охорона праці, пожежна безпека та електробезпека в навчальних майстернях. 

Підбір інструменту, матеріалу. Ознайомлення з інструментами і правилами 

користування ними. Підбір номера голок, номера і довжини нитки для виконання 

стібків. Заправка нитки в голку і зав'язування вузла. 

Виконання строчок прямого стібка. Виконання строчок петле-хрестоподібного і косого 

стібка. Пришивання ґудзиків, крючків, петель, кнопок. 

Ознайомлення з улаштуванням швейної машини, її основними механізмами, 

інструментами і пристосуваннями. Освоєння навичок правильного положення корпуса, 

рук на машині і ніг на педалі під час роботи на швейному обладнанні. Підбір голок і 

ниток, вставлення голки, підготовка швейної машини до роботи, заправка швейної 

машини і регулювання натягу верхньої і нижньої ниток. Пуск і зупинка швейної 

машини, регулювання швидкості машини натиском на педаль. 

Виконання паралельних, овальних та ламаних строчок, закріпок. Виконання 

з'єднувальних швів (зшивний, настрочний, накладний, білизняні). Виконання крайових 

швів (обкантувальний, у підгин). 

Прийоми волого-теплових робіт (припрасування, розпрасування, запрасування). 

Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення спідниць. 

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

іншу. 

Обробка виточок, складок, защипів, підрізів відповідно моделі. 

Обробка кишень відповідно до моделі виробу. 

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

Обробка застібки і бічних швів (відповідно моделі). 

Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою. 

4106/821 



Обробка низу спідниці. Кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового виробу, 

пришивання фурнітури, тощо). 

Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів, пакування готового 

виробу 

Виготовлення 

прямої спідниці 

з шлицею на 

підкладці 

 

12 Охорона праці, пожежна безпека та електробезпека в навчальних майстернях. 

Підбір інструменту, матеріалу. Ознайомлення з інструментами і правилами 

користування ними. Підбір номера голок, номера і довжини нитки для виконання 

стібків. Заправка нитки в голку і зав'язування вузла. 

Виконання строчок прямого стібка. Виконання строчок петле-хрестоподібного і косого 

стібка. Пришивання ґудзиків, крючків, петель, кнопок. 

Ознайомлення з улаштуванням швейної машини, її основними механізмами, 

інструментами і пристосуваннями. Освоєння навичок правильного положення корпуса, 

рук на машині і ніг на педалі під час роботи на швейному обладнанні. Підбір голок і 

ниток, вставлення голки, підготовка швейної машини до роботи, заправка швейної 

машини і регулювання натягу верхньої і нижньої ниток. Пуск і зупинка швейної 

машини, регулювання швидкості машини натиском на педаль. 

Виконання паралельних, овальних та ламаних строчок, закріпок. Виконання 

з'єднувальних швів (зшивний, настрочний, накладний, білизняні). Виконання крайових 

швів (обкантувальний, у підгин). 

Прийоми волого-теплових робіт (припрасування, розпрасування, запрасування). 

Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення спідниць. 

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

іншу. 

Обробка виточок, складок, защипів, підрізів відповідно моделі. 

Обробка кишень відповідно до моделі виробу. 

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

Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення спідниць. 

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

іншу. 

Розкрій підкладки. Обробка кишень відповідно до моделі виробу. 

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

Обробка застібки і бічних швів (відповідно моделі). 

Обробка підкладки,з’єднання її з виробом.  

Обробка верхнього зрізу спідниці поясом, обшивкою. 

Обробка низу спідниці. Кінцеве оздоблення виробу (ВТО готового виробу, 

пришивання фурнітури, тощо). 

2053/410 

 



Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів, пакування готового 

виробу 

Виготовлення 

жіночих брюк 

32 Охорона праці, пожежна безпека та електробезпека в навчальних майстернях. 

Підбір інструменту, матеріалу. Ознайомлення з інструментами і правилами 

користування ними. Підбір номера голок, номера і довжини нитки для виконання 

стібків. Заправка нитки в голку і зав'язування вузла. 

Виконання строчок прямого стібка. Виконання строчок петле-хрестоподібного і косого 

стібка. Пришивання ґудзиків, крючків, петель, кнопок. 

Ознайомлення з улаштуванням швейної машини, її основними механізмами, 

інструментами і пристосуваннями. Освоєння навичок правильного положення корпуса, 

рук на машині і ніг на педалі під час роботи на швейному обладнанні. Підбір голок і 

ниток, вставлення голки, підготовка швейної машини до роботи, заправка швейної 

машини і регулювання натягу верхньої і нижньої ниток. Пуск і зупинка швейної 

машини, регулювання швидкості машини натиском на педаль. 

Виконання паралельних, овальних та ламаних строчок, закріпок. Виконання 

з'єднувальних швів (зшивний, настрочний, накладний, білизняні). Виконання крайових 

швів (обкантувальний, у підгин). 

Прийоми волого-теплових робіт (припрасування, розпрасування, запрасування). 

Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення жіночих брюк. 

Підготовка деталей крою до пошиття перенесення лінії з однієї симетричної деталі на 

іншу. Волого- теплова обробка половинок брюк. 

Обробка виточок, складок, дрібних деталей. Обметування зрізів припусків на шов 

деталей. 

Обробка кишень. Обробка бічних та крокових швів. 

Обробка застібки. Обробка середніх зрізів брюк. 

Обробка верхнього зрізу брюк (пришивним поясом, обшивками тощо). 

Обробка низу брюк (швом у підгин, манжетою тощо). 

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

Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів, пакування готового 

виробу 

5475/1095 

Виготовлення сукні  

нескладної 

технологічної 

обробки 

 

32 Охорона праці, пожежна безпека та електробезпека в навчальних майстернях. 

Підбір інструменту, матеріалу. Ознайомлення з інструментами і правилами 

користування ними. Підбір номера голок, номера і довжини нитки для виконання 

стібків. Заправка нитки в голку і зав'язування вузла. 

Виконання строчок прямого стібка. Виконання строчок петле-хрестоподібного і косого 

стібка. Пришивання ґудзиків, крючків, петель, кнопок. 

5475/1095 



Ознайомлення з улаштуванням швейної машини, її основними механізмами, 

інструментами і пристосуваннями. Освоєння навичок правильного положення корпуса, 

рук на машині і ніг на педалі під час роботи на швейному обладнанні. Підбір голок і 

ниток, вставлення голки, підготовка швейної машини до роботи, заправка швейної 

машини і регулювання натягу верхньої і нижньої ниток. Пуск і зупинка швейної 

машини, регулювання швидкості машини натиском на педаль. 

Виконання паралельних, овальних та ламаних строчок, закріпок. Виконання 

з'єднувальних швів (зшивний, настрочний, накладний, білизняні). Виконання крайових 

швів (обкантувальний, у підгин). 

Прийоми волого-теплових робіт (припрасування, розпрасування, запрасування). 

Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення сукні. 

Перевірка деталей крою. Виконання копіювальних та прокладних строчок на деталях. 

Перевірка залишків тканини, що призначена для викроювання дрібних деталей. 

Обробка дрібних деталей.  

Обробка спинки, пілочки: виточок, рельєфних швів, складок,кокеток. 

Обробка кишень на пілочках.  Обробка застібки відповідно до моделі виробу. Обробка 

плечових та бічних швів. Обробка горловини виробу відповідно до моделі. Обробка 

низу рукавів відповідно до моделі виробу. З'єднання рукавів з виробом. Обробка нісу 

виробу воланом, рюшою,тощо. Кінцеве оздоблення виробу (виконання 

оздоблювальних робіт, обметування петель, ВТО готового виробу, пришивання 

фурнітури). 

Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів здача готового виробу. 

Пакування готового виробу 

Виготовлення 

халата 

із застібкою на 

петлі і ґудзики 

 

32 Охорона праці, пожежна безпека та електробезпека в навчальних майстернях. 

Підбір інструменту, матеріалу. Ознайомлення з інструментами і правилами 

користування ними. Підбір номера голок, номера і довжини нитки для виконання 

стібків. Заправка нитки в голку і зав'язування вузла. 

Виконання строчок прямого стібка. Виконання строчок петле-хрестоподібного і косого 

стібка. Пришивання ґудзиків, крючків, петель, кнопок. 

Ознайомлення з улаштуванням швейної машини, її основними механізмами, 

інструментами і пристосуваннями. Освоєння навичок правильного положення корпуса, 

рук на машині і ніг на педалі під час роботи на швейному обладнанні. Підбір голок і 

ниток, вставлення голки, підготовка швейної машини до роботи, заправка швейної 

машини і регулювання натягу верхньої і нижньої ниток. Пуск і зупинка швейної 

машини, регулювання швидкості машини натиском на педаль. 

Виконання паралельних, овальних та ламаних строчок, закріпок. Виконання 

5475/1095 



з'єднувальних швів (зшивний, настрочний, накладний, білизняні). Виконання крайових 

швів (обкантувальний, у підгин). 

Прийоми волого-теплових робіт (припрасування, розпрасування, запрасування). 

Ознайомлення з моделлю виробу, технічними умовами на виготовлення халату. 

Перевірка деталей крою. Перевірка залишків тканини, що призначена для 

викроювання дрібних деталей. Обробка спинки, пілочки (виточок, рельєфних швів, 

складок, кишень). 

Обробка плечових та бічних швів. 

Обробка краю бортів, коміра та з'єднання його з горловиною. 

Обробка рукавів, вметування рукавів у пройму. Вшивання рукавів у пройми. 

Обробка низу виробу.  

Кінцеве оздоблення виробу (виконання оздоблювальних робіт, обметування петель, 

ВТО готового виробу, пришивання фурнітури). 

Контроль якості готового виробу, усунення можливих дефектів здача готового виробу. 

Пакування готового виробу 

Всього   
28742/5748 

  


