


                                         



Тема уроку: «Особливості обробки прорізних кишень у виробах
верхнього одягу»
Мета уроку:

- формування знань і закріплення навичок з технології обробки 
прорізних кишень у виробах верхнього одягу;

- розвиток вмінь з виконання малюнків і схем обробки прорізних 
кишень;

- виховання творчого інтересу до обраної професії.
Тип уроку: урок засвоєння нових знань.
Метод проведення: лекція, робота в малих групах.
Наочність: інструкційно-технологічні карти, зразки кишень, зразки готових  
                     виробів, опорні конспекти, малюнки моделей одягу, плакати.
                     
                             
                                             ХІД  УРОКУ

1. Організаційний момент.
- Перевірити наявність учнів.
- Повідомити тему уроку.

2. Перевірка домашнього завдання (робота в малих бригадах).
   Учні  групи  об‘єднаються  в  три  бригади.  Призначається
бригадир, який отримує завдання в конверті для членів своєї
бригади.
    Зміст завдання:  кожна із  бригад виготовляє   жіночий
жакет на пілочках  якого обробляється     прорізна кишеня, вид
якої  необхідно визначити за  переліком деталей крою,  який
міститься  в  конверті.  Одному  члену  бригади  необхідно
виконати схематичне зображення на дошці.



     
Завдання для бригади 1

    Виконати схематичне зображення кишені за вказаним переліком 
деталей:
     -   пілочка жакета – 1 деталь;

- обшивка - 1 деталі;
- клапан – 1 деталь;
- підзор- 1 деталь;
- повздовжник (смужка дублерину) – 2 деталі;
- підкладка кишені – 1 деталь.

Завдання для бригади 2
   Виконати схематичне зображення кишені за вказаним переліком   
деталей:
     -   пілочка жакета – 1 деталь;

- обшивки - 2 деталі;
- підзор- 1 деталь;
- поздовжник (смужка дублеріну) – 1 деталь;
-   підкладка кишені – 1 деталь

Завдання для бригади 3
    Виконати схематичне зображення кишені за вказаним переліком 
деталей:
     -   пілочка жакета – 1 деталь;

- листочка - 1 деталь;
- підзор- 1 деталь;
- поздовжник (смужка дублеріну) – 2 деталь;
- підкладка кишені – 2 деталі.

     Тим часом бригадир роздає  конверти із  завданням для
інших членів бригади наступного змісту:

- скласти послідовність обробки заданої кишені;
- назвати технічні умови виконання даної кишені;
- перерахувати деталі, які застосовуються для обробки даної 

кишені;
- назвати дефекти, які виникають при обробці даної кишені.

Заслуховуються відповіді членів бригади.

3. Мотивація навчання.
3.1 Короткі історичні відомості ( повідомлення учениці).



  Кишеня  -  (англ.роket)  деталь  одягу,  яка  виконує  не  тільки
улітарне значення,  але й несе декоративну функцію. Вважається,
що  перша  кишеня  появилась  на  святковому  одязі  Людовика  IV,
який став законодавцем моди на довгі роки. 
  В далекому минулому одяг не мав кишень. Наприклад, чоловіча
сорочка 
слов‘ян підперізувалась чи підтягувалась так, щоб виходило щось
подібне  на  мішок  для  носіння  різних  предметів.  Часто
використовувалась поясна сумка (мішок) для різних дрібних речей.
Для  того,  щоб  дістати  різні  предмети  викидалось  все,  що  там
знаходилось.  Пришивати  або  прикріплювати    кишеню  одним
боком до одягу почало значно пізніше. Через деякий час підвісну
кишеню, особливо в жіночому одязі прикрашали різними видами
оздоблень. У деяких областях таку кишеню називали «ласуня».
  З історії зародження форм та конструкцій виробів випливає, що
прототипом  сучасних  кишень  були  сумочки-гаманці,  які
прикріплювались до пояса і носили поверх верхнього одягу в  IX-
XII ст.народи Скандинавії ( Рис.1)

Рисунок 1 – Варіанти історичних кишень



3.2 Сучасні пропозиції моди (викладач розповідає і демонструє 
зразки сучасних кишень, які застосовуються у сучасних моделях 
одягу).
   Неможливо перерахувати всі види кишень, в числі яких велика
кількість прорізних, накладних і комбінованих варіантів. Особливо
велика різновидність накладних кишень, які пропонуються у формі
«книги», «гаманця», тощо.

  Рисунок 2- Варіанти прорізних кишень в аплікації

   Згідно пропозицій сучасної моди кишеня може розміщуватись де
завгодно-на  рукавах,  на  плечах,  на  кінцях  шарфа,  на  головному
уборі і навіть на рукавичках.
 Цікаво, що відлітні кишені, які спочатку використовувались лише
в робочому одязі, були запатентовані уже в 1903 році.
   Сучасний класичний костюм сьогодні  не  можливо уявити без
кишені,  яка  є  не  тільки  конструктивною  особливістю,  але  й  є
необхідним елементом. Прорізні кишені різної форми застосовують



у  виробах  легкого  і  верхнього  одягу  (демонструються  сучасні
моделі одягу з різними видами кишень)

Сучасна мода багата на пропозиції щодо виробів верхнього одягу
пальт, жакетів, жилетів тощо. В даних виробах обробляється велика
різновидність накладних, прорізних та кишень в рельєфних зрізах.
На  стенді представлені зразки кишень, які пошиваються у виробах
легкого та верхнього одягу, а також кишені з аплікацією у формі
коміра  чоловічої  сорочки,  чайника,  сніговита  (Рис.2).  Слід
наголосити на те, що в даних зразках оброблений фігурний вхід у
кишеню.  Постає питання, чи можна обробити кишеню із фігурним
входом на  пілочках  жакетів,  пальт  та  інших виробах?  Звичайно,
адже  фігурний  вхід  у  кишеню  надає  моделям  вишуканості  та
екстравагантності.  Тому  сьогодні  на  уроці  ми  вивчимо  обробку
прорізної  кишені  у  складну  рамку  із  фігурним  входом,  що  є
сучасним методом обробки кишень (Рис.3).

Рисунок 3- Сучасні моделі одягу із різними видами кишень

4. Організація вивчення нового матеріалу.

4.1. Особливості обробки прорізної кишені в складну рамку із 
фігурним входом у кишеню.

   Кишеня в рамку із фігурною лінією прорізу може бути оброблена однією 
або двома обшивками. Обшивку викроюють із тканини верху під кутом 45 до
напрямку нитки основи.
Інструкційно-технологічна карта: «Обробка прорізної кишені в складну рамку»



№
п/
п

Назва технологічної операції Технічні  умови
виконання

Обладнання

1 Намітити  місце  розміщення  кишені  трома
горизонтальними  лініями  з  виворітнього
боку деталі

Відстань  між
горизонтальними
лініями
0.3,0.5, ,1,0 см

Р

2 Намітити  дві  вертикальні  лінії,  що
визначають величину входу у кишеню

На  відстані  13-
14см

Р

3 Прокласти  строчку  між  двома
горизонтальними  лініями(  місце  прорізу
кишені)

Прокладною
строчкою

Р

4 Приметати обшивки до намічених ліній З лицьової 
сторони виробу

Р

5 Пришити обшивки до основної деталі По  намічених
лініях

1022-кл М

6 Розрізати вхід у кишеню Посередині  між
строчками

Н

7 Вивернути обшивки Згинами  до
середини

Р

8 Виправити кути, виметати рамку кишені Ручними
стібками

Р

9 Припрасувати рамку кишені Через  вологий
пропрасовувач

Пр

1
0

Закріпити кути кишені З виворітної
сторони

1022-кл М

1
1

Прокласти  оздоблювальну  строчку  для
закріплення рамки кишені

На 0.2 см 1022-кл М

1
2

Пришити мішковину до нижньої обшивки Шир.шва 1.0см 1022-кл М

1
3

Настрочити підзор на мішковину На 0.1 см 1022-кл М

1
4

Пришити  підзор  з  мішковиною  до  шва
пришивання верхньої обшивки

Шир.шва 1.0 см 1022-кл М

1
5

Зшити мішковину по бічних зрізах Шир.шва 1.0 см Шир.шва
1.0 см

1
6

Припрасувати кишеню Через  вологий
пропрасовувач

Пр

4.2  Виконання  схематичного  зображення  прорізної  кишені  в
рамку із фігурним входом.



   Учні  виконують  схематичне  зображення  прорізної  кишені  в
складну  рамку  із  фігурним  входом  у  конспектах  слідом  за
викладачем.

  ПЛАКАТ НА ТЕМУ: « Обробка прорізної кишені в складну рамку з 
фігурною лінією входу
4.3 Новітні методи обробки прорізних кишень



  Викладач  за  комп’ютером  через  мультимедійний  проектор
демонструє  новітнє  обладнання  на  якому  автоматично
обробляється рамка кишені і розрізається вхід у кишеню.
5. Самостійна робота учнів.

5.1.  Скласти послідовність обробки  кишені за схематичним 
зображенням.

     5.2. Назвати дефекти, які виникають при обробці кишені.

6. Осмислення і закріплення знань.
Учням  пропонується  вирішити  проблемну  ситуацію
наступного  змісту:  на  швейній  фабриці  виготовляються
шкіряні куртки. Який із методів обробки  прорізних петель
Ви запропонуєте  в разі відсутності петельної машини?

7. Підведення підсумків уроку.
7.1 Дати аналіз досягнення мети уроку.

     7.2. Оголосити оцінки
      Домашнє завдання: вивчити обробку прорізної кишені в 
складну рамку із фігурним входом. Розробити малюнок моделі 
жіночого жакета на підкладці на пілочках якого обробляється 
даний вид кишені. Виконати схематичне зображення кишені.

        






