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ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
   Педагогічний колектив ДПТНЗ «Рівненський центр ПТО сервісу та дизайну»
працює  над  єдиною  методичною  темою:  «Впровадження  інноваційних
технологій  в  навчально-виховний  процес  при  підготовці  кваліфікованих
робітників».  Тема  є  актуальною  на  сьогодні,  тому  що  саме  введення
інноваційних педагогічних технологій спонукає до оновлення змісту навчання,
введення нового, покращує і оновлює навчально-виховний процес. Викладачі і
майстри  виробничого  навчання  цілеспрямовано  впроваджують  в  навчально-
виховний процес інтерактивні методи навчання, а також інноваційні технології з
метою  удосконалення педагогічного процесу та внесення новизни в традиційну
форму навчання.
   На  сьогодні  перед  педагогічним  колективом  Центру,  який  є  одним  із
найкращих навчальних закладів області, стоїть важливе завдання – забезпечення
якісної  підготовки висококваліфікованих конкурентноспроможних спеціалістів
швейної  галузі  згідно  вимог  міжнародних  стандартів.  Тому  в  даному
інноваційному  проекті  простежується  процес  навчання,  що  містить  в  собі
систему засобів  і  прийомів  навчальної  діяльності  між педагогом і  учнем,  від
поставленої  мети  викладачем  до  кінцевого  результату,  що  визначається
професійною спроможністю учня.
     Тема проекту:  «Впровадження інноваційних технологій  в  навчально-
виховний  процес  при  підготовці  висококваліфікованих  робітників  швейної
галузі»

    Мета  впровадження:  підготовка  висококваліфікованих
конкурентоспроможних робітників для швейних підприємств міста та області
із  застосуванням  інноваційних  технологій.  Знання  та  вміння  застосовувати
прогресивні системи конструювання одягу, уніфіковані технології обробки із
використанням  нових  прикладних  матеріалів  та  сучасного   швейного
обладнання є передумовою підвищення ефективності виробництва, зростання
продуктивності праці та покращення якості продукції, а також дає можливість
раціонально  використовувати  матеріали  та  зменшити  витрати  часу  на
виготовлення швейних виробів.
      Навчальною програмою з технології виготовлення одягу передбачено
 4 години на вивчення теми: «Особливості  виготовлення корсетних виробів».
З конструювання одягу та виробничого навчання згідно стандартів ПТО дана
тема  не  вивчається.  У зв’язку  з  цим в  навчальну  програму внесені  зміни в
межах  допустимих  20%  регіонального  компоненту  від  загального  фонду
навчального часу (з 35 до 42 год.). Резерв додаткових годин дає можливість на
уроках технології розглянути виготовлення лекал корсетних виробів методом
«кокона». Даний метод є інноваційним, тому що на відміну від інших систем
конструювання і моделювання одягу відсутня операція знімання вимірів фігури
людини, а також побудова базової основи виробу та моделювання. Крім того
відпадає  важливий  етап  у  процесі  виготовлення  корсетних  виробів  за
індивідуальним замовленням - відсутність першої примірки виробу, оскільки
лекала виготовляються безпосередньо на фігурі людини. 
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     Технічне переоснащення підприємств швейної галузі і впровадження нової
техніки,  удосконалення  методів  конструювання  і  моделювання  одягу,
застосування  новітніх  технологій  обробки  швейних  виробів  висуває  великі
вимоги щодо підготовки робітничих кадрів.

             Тісна співпраця з базовими підприємствами  міста та області ЗАТ «Рівне-
Стиль»,  спільним  українсько-німецьким  підприємством  «Генріхс-Л»,  домом
весільної  моди  «Еліт»  та  іншими  підприємствами  індивідуального
виготовлення  одягу,  які  є  замовниками  робітничих  кадрів,  дозволила
поповнити матеріальну базу Центру новим більш прогресивним обладнанням
та  засобами  малої  механізації.  Крім  того,  під  час  проходження  стажування
майстрів  виробничого  навчання  та  викладачів  спецпредметів  на  даних
підприємствах   вивчаються  методи  уніфікованої  технології,  відбувається
знайомство  з  новим  обладнанням  та  новітніми  матеріалами.  Новизна
впроваджується  в  навчальний процес,  що створює передумови максимально
наблизити  навчальний  процес  до  виробничої  діяльності  робітників  швейної
галузі.  І  в  першу  чергу  це  стосується  підприємств  індивідуального
виготовлення одягу, які потребують кравців  V розряду з вмінням виготовляти
корсетні вироби.

    З метою зменшення затрат часу на виготовлення швейних виробів, а також
задля  покращення   якості  обробки  виробничі  майстерні  та  кабінети
спецпредметів оснащені: 

1. новітнім обладнанням:

- універсальною прямострочною розпошивною машиною «Protex»;
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- промисловою розпошивною швейною машиною «MITSUYIN»;

     - зшивно-обметувальною машиною «TEXTIMA»;
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  -  зшивно-обметувальною швейною машиною «GEMSY»;

  2. засобами малої механізації:

 - односторонньою лапкою для настрочування тасьми «блискавки»;
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- односторонньою  лапкою для пришивання потайної тасьми «блискавки»;

-  шарнірною  лапкою  для  виконання  оздоблювальних  строчок  зшивних  і
настрочних швів;
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-  парогенератором   «SUPER   MINI 2002   PROFESIONAL»  для  волого-
теплової оброки.

        Діюче  обладнання  максимально використовується  для  виготовлення
виробів  корсетної  групи.  Впровадження  прогресивних  інноваційних
технологій  в  навчальний  процес  суттєво  впливає  на  ефективність
застосування  швейного,  прасувального  обладнання  та  засобів  малої
механізації.  За рахунок цього значно скорочується час на виконання ручних
операцій,  тобто  технологічний  процес  виготовлення  швейних  виробів  за
індивідуальним замовленням стає більш механізованим та ефективним. 

       Під час проходження виробничої практики на підприємствах міста та
області  учні
Центру
виготовляють
моделі  весільних
суконь  на  основі
корсетних виробів.

             Майстри
виробничого
навчання  широко
впроваджують
метод  «кокона»
для  розробки
нових
екстравагантних
моделей одягу.
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     В  навчальному  закладі  створена  творча  група  у  складі  майстрів
виробничого навчання  та викладачів,  під керівництвом яких учні створюють
колекції  сучасних  моделей  одягу  і  демонструють  їх  на  подіумах  Центру,
Києва, Севастополя, Калинівки. Модельна агенція «Стиль і мода» демонструє
ексклюзивний одяг на Всеукраїнських і Міжрегіональних конкурсах моделей
одягу,  тим  самим  розкриває  сутність  швейної  професії,  яка  є  на  сьогодні
однією з найбільш затребуваних.    
    Отже,  застосування  в  навчальному  процесі   новітніх  інноваційних
технологій   навчання  розкриває  можливість  для  формування  творчої
особистості,  здатної  не  тільки  здобувати  знання  та  вміння  в  рамках
навчальної програми, але й творчо мислити, генерувати нові ідеї, самостійно
працювати  з  навчальним  матеріалом,  користуватись   інформаційними
джерелами, використовувати необхідну інформацію для всебічного розвитку і
поглиблення знань з професії, проявляти ініціативу, оцінювати свою роль в
суспільстві, що є важливим для сучасного кваліфікованого робітника швейної
галузі.
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Тема програми:   «Особливості обробки корсетних виробів».  
Тема уроку  :  Модулі  сучасних корсетних виробів.  Особливості  конструкції  
корсетних виробів.
Мета  уроку: ознайомити  учнів  з  короткими  історичними  відомостями
створення  корсетних виробів,  їх  конструктивними особливостями,  навчити
інноваційним технологіям виготовлення ліфа корсета; розвивати пізнавальну
активність учнів; виховувати творчий інтерес до обраної професії.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Метод проведення: робота в малих групах (пошук інформації).
Унаочнення  уроку: малюнки  моделей  корсетних  виробів;  зразки  готових
виробів і методів обробки деталей та вузлів, плакати, відеофільм: майстер-
клас  «Виготовлення  корсетних  виробів»,  харчова  плівка,  скотч,  маркер,
ножиці, журнали «Ательє», «Бурда».
Дидактичне  забезпечення:  картки–завдання;  опорні  конспекти,
інструкційно-технологічні карти.

Хід уроку
1. Організаційна частина:

- перевірка наявності учнів;
- повідомлення теми уроку;
- повідомлення мети уроку.

2. Актуалізація опорних знань. Робота в малих групах.
На попередньому уроці учні отримали домашнє завдання: підготувати

короткий  звіт  про  проведену  пошукову  роботу  щодо  історії  розвитку
корсетів,  впливу  корсетів  на  здоров’я  людей,  описати  матеріали  для
виготовлення  корсетів  та  методів  обробки  деталей  та  вузлів  корсетних
виробів, а також виконати малюнки моделей сучасних виробів з корсетами та
корсажами.

Для пошуку інформації запропоновані такі джерела:
- журнали «Ательє», «Бурда»;
- навчальний  посібник  «Методи  обробки  швейних  виробів»  (Г.Г.

Білоусова  та ін.);
- енциклопедія моди;
- методичні  рекомендації   «Конструювання  і  моделювання  корсетних

виробів».
В  даному  випадку  на  уроці  застосовується  метод  випереджального

навчання, оскільки учні ведуть пошукову роботу вдома чи в бібліотеці під час
підготовки  до  уроку,  а  на  уроці  доповнюють  викладача  цікавою  та
змістовною інформацією з даної теми.

Під час перевірки домашнього завдання учні знайомлять усіх присутніх
з підготовленою ними інформацією. І так, стає зрозумілим те, що учнів можна
розділити  на  невеликі  групи  по  4-6  чоловік  відповідно  за  напрямками  їх
пошукової роботи.

В  першу  групу  під  назвою  «ІСТОРИК»  об’єдналися  учні,  які  вели
пошук інформації з історії розвитку і становлення форм корсетів та корсажів.

10



Інформація лектора групи
З  історії  розвитку  форм  та  конструкцій  одягу  випливає,  що  корсет

одягали на тонкі сорочки не тільки жінки, але й чоловіки. В епоху Ренесансу
(XVII ст.)  як  дівчатка,  так і  хлопчики носили корсети,  адже їхній одяг  до
шести років був однаковим.

          Глобальна епоха моди на корсет настала із розповсюдженням
іспанської моди XVI- XVII ст. В той час корсет шився на каркасі з металу або
дерева,  який взагалі перетворився в панцир, що деформував жіночу фігуру
(малюнок 3).

Малюнок 1. Жіночі корсети

Тільки  наприкінці  XVIII століття  корсет  втратив   твердість  і  став
м‘яко  облягати  фігуру  жінки.  Новинкою  моди  було  зниження  верхнього
вирізу корсета, який перестав стягувати груди, тільки підтримував їх.

Корсети в той час ділились на верхні та нижні корсети-корсажі. До
корсажів пришнуровувались рукави (малюнок 2).

Малюнок 2. Корсаж із пришнурованими                                         Малюнок 3. Корсет початку ХХ ст.
рукавами середини XVIII ст. 

В  ХІХ  ст..  розпочалася  «війна»  проти  корсетів,  прибічники  якої
говорили про його шкідливість і вимагали його заборони.

                 Доповнення учнів групи про історію розвитку корсета
У всі  часи проти корсетів були чоловіки, проте жінки продовжували

носити їх всупереч здоровому глузду. Прагнення бути красивою було понад
усе («Журнал для господинь, 1913 в.»).
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З  відкриттям  рентгенівських  променів  була  доведена  шкідливість
корсетів.  Людство  згадало  про  природні  лінії  талії  і  було  припинено
нездорову деформацію тулуба корсетом.

Коко Шанель - легендарна особистість паризького « від кутюр» зробила
ідеалом  новий  простий  модний  вислів:  «Справжня  елегантність  завжди
пов‘язана  з  вільною  можливістю  руху».  На її думку мода, не  визнана
народом,  не є модою. Це стосується і корсетів.

Друга  група  «КОНФЕКЦІОНІСТ»  ознайомила  всіх  присутніх  з
матеріалами  верху,  підкладки,  прокладочних  матеріалів  та  різновидністю
підсилюючих  елементів,  які  застосовувалися  в   давнину  і  є  актуальними
сьогодні при виготовленні корсетів.

До  матеріалів  верху  можна  віднести  креп-сатин,  атлас,  парчу,
натуральний шовк, сучасні еластичні матеріали та багато інших тканин, які
випускає сучасна текстильна промисловість. Ці тканини повинні мати гладку
поверхню і хороші гігієнічні властивості. Підкладкові тканини підбираються
в колір основної тканини і застосовуються для того, щоб закрити прокладку і
шви  з‘єднання  деталей,  підвищити  щільність  тканини  та  застерегти  її  від
розтягування.  Для  обробки  корсетних  виробів  пропонується  застосовувати
бавовняні та віскозні підкладкові, а також тонкі трикотажні полотна. З метою
оздоблення  корсетних  виробів  широко  використовується  обкантувальна
тасьма, бавовняне шитво, мереживо, фестони, паєтки тощо, для оформлення
застібки   – ґудзики,  тасьма  з  металевими  гачками  і  петлями,  тасьма-
блискавка,  блочки та люверси тощо.
          Важливу роль у виготовленні корсетів відіграють дублюючі матеріали,
які забезпечують необхідну щільність тканини, а також забезпечують їх від
розтягування.  Велика  різновидність  клейових  прокладочних  матеріалів  дає
можливість виготовити корсетні вироби різної форми облягання та щільності:
жорсткі,  напівжорсткі,  вільно облягаючі  фігуру корсети.  Для  виготовлення
жорстких і напівжорстких корсетних виробів рекомендується застосовувати
два  або  три  шари  клейової  бязі,  чи  клейову  бортовку.  Для  дублювання
деталей  корсетів,  що  вільно  облягають  фігуру,  можна  використовувати
дублерин. Клейові матеріали слід підбирати, враховуючи властивості тканини
верху.

Для  виготовлення  жорстких  корсетів  використовується  пластмасовий
«китовий вус» і кісточки із пружинної та спіральної сталі (малюнок 4).

Пластмасові   кісточки  (регелін)   виготовляються  із  поліпропілену
шириною 0.7 і 1,0 см. Вони легко розрізуються ножицями. Для забезпечення
тканини  від  пошкодження  краї  регеліну  під  час  обрізання  необхідно
заокруглювати, а ще краще  -  запаяти. Слід сказати, що пластмасові кісточки
не є такими пружними, як стальні. Їх можна настрочувати на швейній машині
безпосередньо на припуски деталей або підкладку, тому вони не потребують
додаткової обшивки.
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 Малюнок 4.   Підсилюючі елементи.                               Малюнок 5. Корсет, прикрашений   
                                                                           вишивкою та декоративними строчками

Третя  група  учнів  «ТЕХНОЛОГ»  ознайомила  з  видами  застібок
корсетів минулого і запропонувала методи обробки сучасних моделей одягу з
корсетами. 

В 20-ті роки ХІХ ст. жіночий силует змінився, лінія талії змістилась на
своє природнє місце. Корсет знову шився із льону, бавовни та сатину світлих
відтінків в два або три шари, часто прикрашався вишивкою. Для шнурівки
призначались обметані вручну петлі, а також кістяні кільця, які пришивались
вздовж спинки.  Корсет  шнурувався  хрест-навхрест,  при  цьому отвори для
шнурівки розміщувались один навпроти одного. За допомогою декоративного
вистьобування  утворювались  рельєфи,  в  які  вставлявся  тонкий  шнур  для
створення необхідної щільності,  бо посилюючі елементи застосовувались в
мінімальній кількості (малюнок 5).

Найбільш поширеним та найпростішим видом застібки є шнурівка. За
допомогою цієї застібки регулюється об’єм грудей, талії, стегон. Шнурування
виконується за рахунок атласної стрічки, різноманітних шнурівок. В цьому
виді  застібки  застосовуються  металеві  обкантовки  –  люверси  та  блочки,  з
допомогою яких обробляються отвори для шнурівки (малюнок 6).

Малюнок 6. Обробка застібки шнурівкою
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Четверта група «ДИЗАЙНЕР» розповіла про напрям сучасної моди на
корсетні  вироби  і  представили  малюнки  моделей  одягу  з  різними  видами
корсетів.

Сучасна  мода  не  бажає  відмовитись  від  струнких  витончених
силуетів. Цим пояснюється  секрет успіху корсетів і корсажів різноманітних
форм.
               Топи  і  сукні  з  корсетами  дивують  своєю  вишуканістю,
неповторністю: незвичайний колір, оригінальні малюнки, відблиск матеріалу,
сучасні екстравагантні силуети. Відчуття блиску і розкішності моделей для
святкових подій із  атласу,  шифону,  креп-сатину з  мереживом і  шнурівкою
вишукано доповнюють спокусливий образ. Успіх корсетів в їх різновидності;
від  класичних  форм  -  до  екстравагантних  моделей.  Корсажі  і  корсети,
відкриваючи  ті  частини  тіла,  якими  можна  похвалитись,  моделюють
«проблемні»  ділянки  фігури.  Дані  вироби  претендують  на  еротику  і
функціональність.  Вони  знову  можуть  розраховувати  на  успіх  в  сучасній
жіночій елегантній моді, не лише як білизна, але й як самостійний елемент
одягу,  який підкреслює красу природних ліній жіночого тіла,  надає  фігурі
бажаних пропорцій і форм.
            Важливим є правильний підбір корсетних виробів до фігури людини,
що  створює  умови  для  гарної  посадки,  забезпечує  добре  самопочуття.
Правильно  підібраний  виріб  є  гігієнічним,  не  сковує  руху,  не  порушує
функцій кровоносної системи, органів дихання і травлення.
           В якості оздоблення корсетів і корсажів використовується вишивка,
драпування, шнурівка, паєтки,  бісер, аплікація, мереживо тощо.
           Для того, щоб не відчувався тиск корсета на лінії талії та на ділянці
грудей,  необхідно  правильно  підібрати  силует.  Сучасна  мода  пропонує
велику різновидність силуетних форм і членувань корсетів ( малюнок 7).

Малюнок 7. Моделі сучасних виробів з корсетами.
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Учні четвертої  групи запропонували свої розробки моделей жіночого
одягу з різними видами корсетів (малюнок 8).

3. Організація сприймання матеріалу.
    3.1.  Для  виготовлення  лекал  корсетних  виробів   методом  «кокона»
необхідно  фігуру людини обмотати харчовою плівкою, яка щільно прилягає
до  тіла.  Поверх  плівки  розміщується  скотч  в  горизонтальному  і
вертикальному напрямках, за рахунок чого утворюється об‘ємна форма. На
створеному  «коконі»   маркером  наносяться  лінія  талії,  стегон  та  грудей,
конструктивні лінії і лінії верхнього та нижнього зрізів. 
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    Наступним кроком є розрізування «кокона» по середині пілочки і спинки та
рельєфах. Обережно знімаються деталі «кокона» з фігури замовника,  лекала
розрівнюються  і розкладаються на папері для обкрейдування. Робочі лекала
бажано  вирізувати  з  картону.  При  розкрої  виробу  на  тканині  додають
припуски на шви згідно технічних вимог.  Деталі  дублюються,  зшиваються
рельєфи, заметується застібка. І виріб готовий до другої примірки. 
   Слід підкреслити, що виготовлення лекал за допомогою методу «кокона» є
новою прогресивною методикою, тому що економиться час на  виготовлення
лекал,  а  також непотрібно  виготовляти  макет  корсета  і  проводити першу
примірку на фігурі людини.  
3.2.  Для  того,  щоб не  відчувався  тиск  корсета  на  лінії  талії  та  на  ділянці
грудей  необхідно правильно підібрати силует майбутнього виробу.
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4.  Осмислення  і  закріплення    знань  виконується  за  картками-
завданнями.
5. Домашнє завдання: розробити моделі сучасних корсетів з різними видами
членувань; повторити обробку застібки на тасьму «блискавка».
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