
Звіт про роботу навчально-практичного центру сучасних швейних 

технологій за 2021р 

 

1. На базі Навчально-практичного центру сучасних швейних технологій було 

проведено стажування педагогічних працівників швейної галузі. Згідно з 

програмою стажування,  було організовано і проведено семінари,  семінари – 

практикуми, майстер-класи, круглі столи. Запропоновано для вивчення  інновації 

в текстилі та модної індустрії майбутнього та особливості гармонійного 

поєднання кольорів в одязі з прикладами. Освоєння новітніх методів обробки 

зрізів у мереживних та тканинах євро-сітка, сітка-стрейч а також обробку 

чоловічих штанів з використанням сучасних швейних технологій. Ознайомилися 

з технологією моделювання об’ємних рукавів складної конструкції, основами 

макетування. Також освоїли знання з програми САПР «Julivi»  та  використання 

її в освітньому  процесі, а саме здійснили розкладку лекал в програмі 

«Розкладальник» та провели порівняльний аналіз різних режимів розкладки.  По 

закінченню періоду стажування майстри виробничого навчання отримали 

сертифікати, які засвідчують високий рівень знань в оволодінні сучасними 

технологіями.  Загалом стажування пройшли 8 майстрів виробничого навчання з 

професії Кравець; Кравець, Закрійник. 

2. Для проведення курсів крою та шиття, розроблено  дидактичні матеріали, 

за програмою модулів «Штани», «Блузка, сорочка». 

3. Проведено  курси крою та шиття для дорослого населення нашого міста за 

такими навчальними модулями як,  «Штани» та модуль «Блузка, сорочка». На 

курсах крою та шиття слухачі освоїли теоретичні та практичні знання з правил 

зняття мірок з фігури; основ матеріалознавства, підбору тканини; розрахунку та 

побудові чоловічих та жіночих базових конструкцій; розкладці лекал та 

особливостям розкрою; освоїли технологію пошиття виробу та його 

послідовність. По закінченні навчання,   загалом 9 слухачів отримали 

сертифікати. 

 

4. Надано консультативну, практичну, методичну допомогу викладачам та 

майстрам виробничого навчання в організації та проведення офлайн та онлайн 

уроків. 

 

5. Розроблено навчальний практикум «Чоловіча сорочка».  Основу 

навчального практикуму складають історичні відомості про чоловічу сорочку, 

рекомендації конструкторського та технологічного характеру, загальна 

інформація про різновиди, розкрій та виготовлення цього виду одягу. 

 

6. На основі навчального практикуму створено мультимедійні презентації. 

 



7. З метою реклами,  в соціальній мережі, створено сторінку «Курси крою та 

шиття» з постійним її оновленням. 

 

8. В межах Всеукраїнського тижня професійної (професійно-технічної) 

освіти проведено ряд заходів для педагогічних працівників швейного профілю. 

Учасники отримали корисну інформацію, рекомендації, практичні матеріали, 

які стануть у нагоді при організації освітнього процесу. 

 

9. Для викладачів та майстрів виробничого навчання швейних професій було 

створено базу навчальних матеріалів у хмарному середовищі на google  диску, 

що містить інструкційні карти, мультимедійні та відеопрезентації, навчальні 

посібники, підручники тощо, загалом завантажено понад 100 навчальних 

матеріалів.  

 

10. Оновлено та доповнено базу «Нове в обробці» дидактичними  матеріалами 

з вивчення новітніх методів обробки деталей та вузлів швейних виробів. 

 

11. Постійно здійснюється освоєння сучасних методів навчального простору в 

умовах офлан і онлайн навчання. 

 

 

 

 

 

 

 

 


