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Вступ 

Комп’ютерні технології знайшли широке застосування в сучасних 

технологічних процесах проектування і виготовлення одягу. Використання 

комп’ютерних технологій переводить професійну діяльність конструктора 

одягу на новий, більш високий якісний рівень. У зв’язку з широким 

впровадженням комп’ютерних технологій у швейне виробництво змінюються 

функції сучасного фахівця, інженера в галузі технології і конструювання 

швейних виробів в процесі автоматизованого проектування і конструювання 

одягу. Освоєння методологічних і теоретичних основ комп’ютерного 

конструювання є необхідною умовою підготовки висококваліфікованих 

фахівців. 

Сьогодення та й роботодавці висувають вимоги не тільки орієнтуватись у 

прогресивних системах проектування швейних виробів, а мати хоча б 

мінімальні навики у роботі в цих програмах. Саме тому на уроках 

виробничого навчання по професії «закрійник» впроваджую новітні технології 

виробництва, а саме САПРО Valentina.  

На лабораторно-практичних уроках з предмету «Інформаційні технології» 

учні по професії «закрійник» здобувають навики по користуванню програмою 

САПР. На цих уроках вони ознайомлюються з САПРО, вивчаючи принципи 

роботи панелі інструментів, меню та під меню програми, додаткові опції 

(стандартні та індивідуальні розмірні ознаки і т.д.). А потім керуючись 

покроковою інструкцією будують основи конструкції виробів. 

Учні на уроці виробничого навчання, під час практичної підготовки, 

перебувають не у майстерні кравців, а у комп’ютерному класі, де за допомогою 

набутих основних навиків роботи в програмі САПР будують основи 

конструкцій виробів. 

На уроці виробничого навчання по професії «закрійник» під час вступного 

інструктування по темі «Зняття мірок і вибір прибавок під час конструювання 

спідниць. Розрахунок та побудова креслення прямої спідниці» ставлю таку 

мету: ознайомити з різновидами спідниць, а також навчити знімати мірки із 

різних типів фігур; сформувати уміння підбору величину прибавки під час 



конструювання спідниці; навчити робити розрахунок креслення прямої 

спідниці за системою конструювання одягу «Мюллер і син»; навчити 

відтворювати побудову прямої спідниці за допомогою САПР Valentina; 

перевірити якість побудови креслення. 

Із різновидами спідниць ознайомлюю використовуючи інформаційно-

комп’ютерні технології , а саме презентацію «Жіночі спідниці», що виконана за 

допомогою програми Microsoft Office Power Point 2007, та технічні засоби 

навчання – мультимедійний проектор та комп’ютер. Під час ознайомлення 

демонструю наочні засоби навчання: виріб-взірець, плакат із зображенням 

креслення основи конструкції прямої спідниці, а також інструкційну картку у 

якій вказаний порядок виконання робіт, а також технічні умови на виконання. 

Показ прийомів зняття мірок із різних видів фігур пропоную у вигляді 

ділової гри. Де одна із учнів виступає у ролі замовниці, а інша учениця у ролі 

закрійника, що приймає замовлення. Для учениці, що виступає у ролі 

закрійника було дано домашнє завдання опрацювати інформацію по методиці 

зняття мірок із нетипових фігур, чим спонукаю учнів до самоосвіти і 

самовдосконалення. 

Пошук розмірних ознак, підбір величини прибавки та розрахунок 

креслення прямої спідниці за системою конструювання одягу «Мюллер і син» 

проводжу у табличній формі. Індивідуальні інструкційні картки в яких 

зазначені таблиці (Таблиця1 Зведена таблиця вихідних даних для побудови 

креслення конструкції жіночої спідниці розміру 158-84-88; Таблиця 2. 

Прибавки на вільне облягання по лінії талії, стегон; Таблиця 3 Послідовність 

побудови креслення конструкції жіночої спідниці розміру 158-84-88) значно 

скорочують час на пошук формул та конкретизують робочі прийоми. 

Під час показу робочих прийомів використовую новітні технології 

виробництва, а саме САПРО Valentina. За допомогою цієї програми учні 

відтворюють побудову основи креслення прямої двошовної спідниці. Даний 

шаблон побудови основи креслення можна використовувати неодноразово, 

змінюючи розмірні ознаки. 



Для побудови креслення використовую нову, для учнів, систему 

конструювання одягу «Мюллер і син» , що дає змогу учням розширити свої 

знання із методик конструювання одягу, а також визначитись із недоліками та 

перевагами цієї системи. 

Готове креслення учні роздруковують використовуючи пристрої для 

виведення графічних даних – плотері. 

Для того щоб побудова була якісна необхідно перевіряти якість побудови 

на кожному етапі виготовлення. Для встановлення можливих типових помилок 

і способів усунення в допомогу пропоную карточку контролю, та карточку 

дефектів.  



Державний професійно-технічний навчальний заклад «Рівненський центр 

професійно-технічної освіти сервісу та дизайну» 

Група №1 

Професія: закрійник 

Кількість учнів: 8 

Майстер в/н: Савицька Ю.М. 

Предмет: виробниче навчання 

План-конспект уроку 

Тема програми: Розкрій спідниць різних моделей на різні типи фігур. 

Тема уроку: Зняття мірок і вибір прибавок під час конструювання спідниць. 

Розрахунок та побудова креслення прямої спідниці. 

Мета: Навчальна: ознайомити з різновидами спідниць, а також навчити знімати 

мірки із різних типів фігур; сформувати уміння підбору величину прибавки під 

час конструювання спідниці; навчити робити розрахунок креслення прямої 

спідниці за системою конструювання одягу «Мюллер і син»; навчити 

відтворювати побудову прямої спідниці за допомогою САПР Valentina. 

Розвивальна: розвинути процес зорового сприймання, увагу, 

довготривалу та короткотривалу пам’ять, логічне мислення. 

Виховна: виховати в учнів охайність, посидючість, старанність, почуття 

взаємодопомоги, поваги до майбутньої професії. 

Матеріально-технічне забезпечення:  

- інструменти та пристрої особистого користування; 

- виріб (взірець); 

- сантиметрова стрічка; 

- трикотажна стрічка (для зняття мірок); 

- комп’ютер; 

- мультимедійний проектор; 

- плотер. 

Дидактичне забезпечення: 

- інструкційна карта; 

- карточка контролю; 



- карточка дефектів; 

- плакат «Побудова жіночої спідниці»; 

- зведена таблиця вихідних даних для побудови конструкції жіночої 

спідниці; 

- таблиця прибавок на вільне облягання; 

- послідовність побудови креслення конструкції спідниці; 

- слайди із зображенням різновидів спідниць; 

- програмне забезпечення САПР Valentina. 

Література: 

1. ОСТ 17-326-81 „Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры 

женщин. Размерные признаки для проектирования одежды”; 

2. Конструирование одежды с елементами САПР: Учеб. для вузов / Е.Б. 

Коблякова, Г.С. Ивлева, В.Е. Романова и др.-4-е изд., перер. и доп., под ред. 

Кобляковой Е.Б. – М.: Легпромбытиздат, 1988р. -464с.; 

3. Журнал “Ателье” 1/2001 

Міжпредметні зв’язки: 

Конструювання одягу – Тема: Основні виміри фігури. 

Тема: Прибавки в одязі. 

Тема: Побудова креслення основи прямої двошовної 

спідниці. 

Інформаційні технології - Тема: Робота з програмою Valentina. 

Тип уроку: комбінований 

Метод проведення: у формі бесіди з одноразовим показом прийомів 

Хід уроку 

1.Організаційна частина 

Мета:  привітання, перевірка  наявності учнів на занятті, готовності їх до уроку, 

правильної організації робочого місця, зосередження уваги учнів на сприйняття 

навчального матеріалу теми. 

Форма організації: фронтальна 

Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття інформації – 

словесні (бесіда) 



2.Мотивація навчальної діяльності 

Мета діяльності: заохочення учнів до сприймання навчального матеріалу. 

Форма організації навчання: фронтальна 

Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття інформації – 

словесні (розповідь),  наочні (демонстрація). Використовуються елементи 

технології проблемного навчання. 

Тип мотиву: ближня і дальня перспектива 

Запропонувати учням розглянути презентацію слайдів із зображенням 

різновидів спідниць (Додаток 1). 

                   

Задаю ряд проблемних запитань:  

- Який вид поясного одягу зображений на малюнку?  

- Що є спільного для побудови даних спідниць? 

- Чи можна зробити моделювання даних спідниць використовуючи одну і 

ту ж побудову основи прямої спідниці? 

- На основі чого ви зробили такий висновок? 

Текст майстра: Отже в основі даних спідниць лежить побудова основи прямої 

двошовної спідниці. Але методик побудов є безліч, ви не повинні зупинятись на 

одній доки не випробуєте, хоча б декілька. Це дасть можливість оцінити всі 

переваги і недоліки кожної методики і використовувати найкращу із них. 

Не забувайте також про те, що фігури бувають не типові (із виступаючим 

животом, не симетричними боками, низькими чи високими сідницями і т.д.), це 

також потрібно враховувати при підборі фасону спідниці та її побудові. 

Закінчивши навчання і працюючи за фахом ви неодноразово зіткнетесь із 

зняттям мірок і побудовою основи спідниці, тому ця інформація вам буде 

корисна. 



3.Вступний інструктаж 

Мета діяльності: підготовка учнів до активного і свідомого виконання вправ 

по зняттю мірок і вибору прибавок під час конструювання спідниць. 

Розрахунку та побудови креслення прямої спідниці. 

Форма організації: фронтальна. 

Методи навчання: за джерелом передачі й характером сприйняття інформації – 

словесні (пояснення, розповідь), наочні (ілюстрування, демонстрування, 

самостійне спостереження). 

3.1  Повідомлення теми та мети уроку 

Тема уроку: Зняття мірок і вибір прибавок під час конструювання спідниць. 

Розрахунок та побудова креслення прямої спідниці. 

Мета уроку:ознайомитись з різновидами спідниць, навчитись знімати мірки 

із різних типів фігур та підбирати величину прибавки під час 

конструювання спідниці; навчитись робити розрахунок креслення прямої 

спідниці за системою конструювання одягу «Мюллер і син» та 

відтворювати побудову прямої спідниці за допомогою САПР Valentina. 

Перевірити якість побудови креслення. 

Записати у зошит:  

Тема: Зняття мірок і вибір прибавок під час конструювання спідниць. 

Розрахунок та побудова креслення прямої спідниці. 

3.2  Перевірка матеріалу, що вивчається на уроках теоретичного навчання і 

попередніх уроках виробничого навчання 

Текст майстра: На минулому занятті ми вивчали тему «Метод визначення 

розмірних ознак й аналіз знятих мірок залежно від особливостей фігури» 

Запитання: 

1. Як визначити баланс плечового виробу? 

(Це різниця між розмірними ознаками Дтп та Дтс) 

2. Які мірки необхідно зняти з фігури із виступаючим животом? 

(Орієнтовна відповідь: Необхідно зняти такі мірки, як Обхват талії, 

Обхват стегон з урахуванням виступу живота, Довжина збоку до підлоги, 

Довжина спереду до підлоги, Довжина спідниці) 



3. По яких розмірним ознакам визначається розмір одягу? 

(Орієнтовна відповідь: Для жіночої фігури розмір визначають за трьома 

розмірними ознаками – Зріст, Обхват грудей, Обхват стегон; для 

чоловічої фігури – Зріст, Обхват грудей, Обхват талії) 

4. На що необхідно звертати увагу під час обмірювання фігури? 

(Орієнтовна відповідь: необхідно розмістити трикотажну стрічку строго 

горизонтально на природному розташуванні лінії талії. Положення 

фігури, що обмірюють, повинне бути у звичному положенні, тобто 

навмисно не сутулитись, чи перегинатись. Сантиметрова стрічка повинна 

бути не порваною і не розтягнутою). 

3.3  Пояснення суті запланованої роботи на даному занятті, а також 

послідовність     виконання вправ. 

Текст майстра: 

1. На нашому уроці ми повинні ознайомитись з різновидами жіночих 

спідниць. 

2. Виконати зняття мірок із різних типів фігур та підібрати величину 

прибавки під час розрахунку основи жіночої спідниці. 

3. Навчитись робити розрахунок креслення прямої спідниці за системою 

конструювання одягу «Мюллер і син» та відтворювати побудову прямої 

спідниці за допомогою САПР Valentina. 

4. Перевірити якість побудови креслення: відповідність креслення спідниці  

розмірним ознакам, а також перевірити баланс виробу. 

3.4  Демонстрування матеріальних об’єктів, які виступають у вигляді зразків. 

 1. Демонструю виріб (взірець) прямої спідниці. 

2. Демонструю плакат «Побудова жіночої спідниці». 

3. Демонструю інструкційну картку у якій вказаний порядок виконання 

робіт, а також технічні умови на виконання(Додаток 2). 

3.5  Ознайомлення учнів із інструментами, програмами, які будуть 

використовуватись при виконанні навчально-виробничих робіт 

(інструменти та пристрої особистого користування; сантиметрова стрічка; 

трикотажна стрічка,), програмне забезпечення САПР Valentina. 



3.6  Перегляд схем, таблиць, що необхідні для побудови креслення основи 

прямої спідниці. 

ОСТ 17-326-81 „Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые 

фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды” 

Таблиця1 - Зведена таблиця вихідних даних для побудови креслення 

конструкції жіночої спідниці розміру 158-84-88, де вказані основні та 

додаткові виміри. 

Таблиця 2 - Прибавки на вільне облягання 

Таблиця 3 - Послідовність побудови креслення конструкції жіночої 

спідниці розміру 158-84-88, де вказана послідовність побудови креслення 

спідниці із зазначеним напрямком відкладання точок, їх нумерація, 

величина конструктивної ділянки та характер конструктивної лінії. 

Роздаю учням, для індивідуального користування, інструкційні картки в 

яких наведені таблиці 1, 2 ,3 (Додаток 3). 

Записати у зошит:  

Накреслити та заповнити таблицю 1 та таблицю 3, але поки ще не вносити 

розмірні ознаки та не робити розрахунки по таблицях. 

3.7  Пояснення і демонстрування раціональних прийомів і способів виконання 

робіт, а також способів контролю їх якості. 

1. Показ прийомів зняття мірок із різних видів фігур пропоную у вигляді 

ділової гри. Де одна із учнів виступає у ролі замовниці, а інша учениця у 

ролі закрійника, що приймає замовлення (для учениці, що виступає у ролі 

закрійника було дано домашнє завдання опрацювати інформацію по 

методиці зняття мірок із нетипових фігур). 

Хід гри 

До імпровізованого ательє заходить замовник і розповідає що хоче 

замовити спідницю. Закрійник обговорює із замовником фасон спідниці та 

записує перелік мірок що потрібно зняти. Учениця-закрійник зав'язує на 

талії замовниці трикотажну стрічку, розповідаючи, що таким чином 

знаходить природне місце розташування талії та починає знімати мірки, 

розказуючи про свої дії. 



От (обхват талії) – сантиметрову стрічку розміщують горизонтально 

навколо тулуба на рівні талії. 

Ос (обхват стегон) – сантиметрову стрічку розміщують горизонтально 

навколо тулуба по найбільш виступаючих точках ззаду – сідниць, а збоку – 

стегон. 

Ос з урахуванням виступу живота - сантиметрову стрічку розміщують 

горизонтально навколо тулуба по найбільш виступаючих точках ззаду – 

сідниць, а спереду – з урахуванням живота. 

Дв (спереду до підлоги) – сантиметрову стрічку розміщують вертикально 

спереду від лінії талії до підлоги. 

Дв (збоку лівого, правого до підлоги) - сантиметрову стрічку розміщують 

вертикально збоку від лінії талії до підлоги. 

Дв (ззаду до підлоги) - сантиметрову стрічку розміщують вертикально 

ззаду від лінії талії до підлоги. 

Дс (довжина спідниці) – сантиметрову стрічку розміщують вертикально 

збоку від лінії талії до бажаної довжини. 

            

 

2. Після чого закріплення робочих прийомів зняття мірок з фігури із 

виступаючим животом, пласкими сідницями, не симетричними боками 

виконує ще декілька учнів. 

3. Показ робочих прийомів пошуку розмірних ознак  із ОСТ 17-326-81 

„Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. 

Размерные признаки для проектирования одежды” і занесення їх до 

таблиці1. 



Текст майстра: Їз ОСТ 17-326-81 „Изделия швейные, трикотажные, меховые. 

Типовые фигуры женщин. Размерные признаки для проектирования одежды” 

вибираємо потрібні нам розмірні ознаки за їх номером, а саме Ріст (Р) - 1, 

Обхват грудей третій (ОгІІІ)  - 16, Обхват талії (От) - 18, Обхват стегон з 

урахуванням виступу живота (Ос) – 19, і занесення їх до таблиці1. 

Таблиця1 Зведена таблиця вихідних даних для побудови креслення 

конструкції жіночої спідниці розміру 158-84-88 

№ 

розмірної 

ознаки за 

ОСТ  

17-326-81 

Найменування 

розмірної ознаки 

конструктивної 

ділянки 

Умовн

і 

позна-

чення 

Розрахункова 

формула 

і розрахунок 

Величина 

Псо, см 

Величина 

конструкт-

тивного 

параметру, 

см 

1 2 3 4 5 6 

Основні виміри 

1 Ріст Р - - 158,0 

16 Обхват грудей 

третій 

ОгІІІ - - 84,0 

18 Обхват талії От - - 62,6 

19 Обхват стегон з 
урахуванням 
виступу живота 

Ос - - 88,0 

- Довжина спідниці Дс - - 45,0 

Додаткові виміри 

- Глибина пройми Гпр 
0,1×ОгІІІ+(10,5...12,0) 

= 

= 0,1×84+11,0=19,4 

2,5 21,9 

- Довжина спини Дсп 0,25×Р-1,0= 

=0,25×158-1,0 = 38,5 

- 38,5 

- Висота стегон Вб 
Гпр + Дсп = 

= 19,4 + 38,5 = 57,9 
- 57,9 

 

4. Закріплення робочих прийомів пошуку розмірних ознак самими учнями. 

Текст майстра:  При побудові спідниці потрібно врахувати прибавку на 

вільне облягання. Звертаю вашу увагу на суть підбору величину прибавки 



під час конструювання спідниці. В таблиці 2 вказана прибавка на вільне 

облягання в залежності від об’ємності виробу (обираємо прибавку по 

Обхвату талії – 1,0-2,0см. та Обхвату стегон – 1,5-2,0см.). 

Таблиця 2. Прибавки на вільне облягання по лінії талії, стегон. 

 

Вид виробу: 

Спідниця 

Прибавка по лінії талії, 

Пт, см. 

Прибавка по лінії талії, 

Пс, см. 

Малий об’єм 1,0-2,0 1,5-2,0 

Помірний об’єм 1,0-5,0 3,0-6,0 

Великий об’єм 1,0-5,0 7,0 і більше 

 

5. Показ робочих прийомів розрахунку креслення конструкції спідниці 

(таблиці 1) методом підставляння величин своїх розмірних ознак у 

обрахунки.  

6. Показ робочих прийомів підставляння своїх розрахунків у таблицю 

послідовності побудови креслення конструкції жіночої спідниці 

розміру 158-84-88 

Текст майстра: Звертаю вашу увагу що в таблиці 3 зазначено напрям 

відкладання точок, їх нумерація, величина конструктивної ділянки та 

характер конструктивної лінії. 

Таблиця 3 Послідовність побудови креслення конструкції жіночої 

спідниці розміру 158-84-88 

Умовне 

позначення 
Вихідна інформація, см 

Величина 

конструк-

тивної 

ділянки, см 

Характер контурної лінії, 

примітка 

1 2 3 4 

1 Н а × Г 1 т а В 1 , Г 1, В 1   
В лівому верхньому куті, 

початок побудови 

2 
На В1  , |1-2|=Вб-Дсп=57,9-38,5; Г2 

 
19,4 Положення лінії стегон 

3 
На В1  , |1-3|=Дс - згідно моделі; 

ГЗ  
45,0 Положення лінії низу 

4 
На Г2 , |2-4|=0,5×Об+1,0...2,0= 

=0,5×88,0+ 1,0; В4   
45,0 Ширина спідниці по лінії 

стегон 

 



1 2 3 4 

5 На Г2  , |2-5|=0,5×|2-4|=0,5×45,0; 

В5 
22,5 Положення бічної лінії 

6 На × Г1 та В5   |1-6| - лінія талії 

7 На  ×  ГЗ та  В5  |6-7| - лінія боку 

8 На × Г1 та  В4   |8-9| - лінія середини п.п.с. 

9 На × ГЗ та  В4  |3-9| - лінія низу 

10 
НаВ5 ,|6-10|=1,0...1.5;Г10  

  
1,0  

11 На Г1 , |1-11|=0,5×От+1,0= 

=0,5×62,6+1,0 
32,3 |11-8| - залишковий об'єм 

по талії 

12 

Розподіл сумарного розхилу 

виточок: 

 - в бічний шов 0,5×|11-8| =  

=0,5×12,7=6,4  

- задня виточка 0,35×|11-8| = 

 =0,35×12,7=4,4  

- передня виточка 0,15×|11-8| = 

 =0,15×12,7=1,9 

6,4 

 

4,4 

 

1,9 

 

13 На Г10 ,|10-12|=0,5×0,5×|11-8|; 3,2 Вершина бічного зрізу 

заднього полотнища 

14 На Г10  , |10-13|=0,5×0,5×|11-8|; 3,2 Вершина бічного зрізу 

переднього полотнища 

15 На |12-8|, |12-14|=0,5×|12-8|; В14 
 Положення осьової лінії 

задньої виточки 

16 На |13-1|  , |13-15|=6,0...8,0; В15 8,0 
Положення осьової лінії 

передньої виточки 

 

7. Показ робочих прийомів побудови креслення прямої жіночої спідниці за 

допомогою програми Valentina.  

Відкриваємо програму , вказуємо шлях доступу і даємо назву для 

креслення. 

 

Керуючись послідовністю побудови креслення конструкції жіночої 

спідниці, що подана в таблиці 3, відтворюємо покрокову побудову 

базисної сітки. 



 

 

 

 

Потім визначаємо залишковий об’єм по лінії талії, за допомогою 

знайденої величини розраховуємо розхил виточок. 



 

 

Визначаємо місце розміщення виточки на передньому полотнищі 

спідниці та відтворюємо побудову виточки. 

 

 



Визначаємо місце розміщення виточки на задньому полотнищі спідниці 

та відтворюємо побудову виточки. 

 

Відтворюємо побудову бічної виточки. 

 

Зберігаємо креслення спідниці. 

 

8. Показ робочих прийомів роздрукування побудови креслення основи 

жіночої спідниці на плотері. 

9. Показ робочих прийомів перевірки відповідності креслення спідниці  

розмірним ознакам, а також перевірка баланса виробу. 



Текст майстра: Після закінчення побудови жіночої спідниці обов’язково 

необхідно перевірити відповідність креслення спідниці розмірним ознакам, 

а також перевірити баланс виробу.  

Перевірити відповідність креслення спідниці  розмірним ознакам потрібно 

по лінії талії та лінії стегон, вимірявши сантиметровою стрічко на ділянках 

побудови (по лінії талії не враховуючи розхил виточок) і порівнявши із 

розмірними ознаками не забуваючи врахувати прибавку на вільне 

облягання. Якщо вони не співпадають, то необхідно знайти помилку у 

розрахунках і внести корективи у побудову. 

Баланс виробу можна визначити двома методами: методом розрахунку і 

методом зняття мірок. 

Метод розрахунку: 1/10 Сс-1/10 Ст  ≈  1-1,5см – підняття по бічному 

зрізу. 

Метод зняття мірок: Вимірюють довжину від лінії талії до підлоги із 

переду, із заду, із боку. Різниця між вимірами і є балансом виробу. 

Також необхідно перевірити спряженість зрізів (закінчення зрізів на 

ділянці 3-4см необхідно проводити під кутом 90º, щоб при з’єднанні була 

плавна лінія). 

3.8 Огляд можливих типових помилок і способів їх усунення. 

Текст майстра: Для того щоб побудова була якісна необхідно перевіряти 

якість побудови на кожному етапі виготовлення. Для встановлення 

можливих типових помилок і способів усунення в допомогу є карточка 

контролю (Додаток 4), та карточка дефектів (Додаток 5). 

3.9  Пояснення і демонстрування способів раціональної організації робочого 

місця. 

Текст майстра: Під час підготовки робочого місця до виконання завдань 

необхідно звернути увагу на те, щоб усі прилади і матеріали, які необхідно 

для роботи знаходились на столі, з правого боку від учениці. В кожного 

працюючого потрібно щоб були свої інструменти для роботи, щоб не 

відволікати інших учнів. 



3.10 Ознайомлення із правилами безпеки праці, для даного виду робіт, та при 

роботі в майстерні. 

Текст майстра:Давайте пригадаємо : 

- вимоги безпеки праці перед початком роботи; 

- вимоги безпеки під час роботи; 

- вимоги безпеки після закінчення роботи. 

3.11 Закріплення і перевірка засвоєння учнями матеріалу вступного 

інструктування і при необхідності повторне пояснення і демонстрування 

прийомів і способів роботи. 

Текст майстра: Давайте пригадаємо всі етапи робочих прийомів, що нам 

необхідні для побудови креслення основи жіночої спідниці: 

- зняття мірок, або пошук розмірних ознак у ОСТ; 

- розрахунок креслення конструкції жіночої спідниці; 

- внесення своїх розрахунків у таблицю послідовності побудови 

креслення конструкції жіночої спідниці; 

- побудова креслення прямої жіночої спідниці за допомогою програми 

Valentina; 

- роздрукування побудови креслення основи жіночої спідниці на плотері; 

- перевірка відповідності креслення спідниці  розмірним ознакам, а також 

перевірка баланса виробу. 

Для повторення і систематизації нового навчального матеріалу задається 

ряд запитань:  

1. Які розмірні ознаки необхідні для побудови креслення прямої жіночої 

спідниці? (Орієнтовна відповідь: Р (ріст), ОгІІІ (обхват грудей третій),От 

(обхват талії), Ос (обхват стегон з урахуванням виступу живота), 

Дс(довжина спідниці)). 

2. Яка величина прибавки по лінії стегон використовується для помірного 

об’єму спідниці? (Орієнтовна відповідь: прибавка по лінії стегон – 2см). 

3. Як розрахувати розхил виточок?  

(Орієнтовна відповідь: Розподіл сумарного розхилу виточок: 

 - в бічний шов = 0,5×х 



- задня виточка = 0,35×х 

- передня виточка = 0,15×х, де х - залишковий об'єм по талії). 

4. Для чого вимірюють довжину від лінії талії до підлоги із переду, із заду, 

із боку? (Орієнтовна відповідь: щоб правильно визначити баланс 

виробу). 

3.12 Видача завдань і розподіл учнів по робочих місцях 

Завдання кожного учня полягає у виконанні пошуку та розрахунку 

основних та допоміжних розмірних ознак згідно ОСТ (для кожного учня 

різний розміро-зріст), а також розрахунок та побудова креслення жіночої 

спідниці у програмі Valentina. Всі виконують завдання самостійно за 

окремим комп’ютером. При необхідності користуються допомогою та 

консультацією майстра. 

4.Самостійна робота учня 

Мета: навчити учнів вірно знімати мірки та шукати розмірні ознаки відповідно 

до вказаного розміру. Навчити робити розрахунки та побудову креслення 

основи прямої спідниці за системою конструювання одягу «Мюллер і син» та 

відтворювати побудову прямої спідниці за допомогою САПР Valentina. 

Форма організації: індивідуальна, фронтальна 

Методи навчання: практичні, словесні, наочні 

4.1 Поточне інструктування 

4.1.1 Індивідуальне інструктування 

1 обхід: Перевірка готовності робочих місць; дотримання учнями правил 

охорони праці і дисципліни в майстерні. 

2 обхід: Перевірка ступеня засвоєння трудових прийомів і операцій, що 

демонструвались, раціонального використання матеріалів та інструментів. 

3 обхід: Контроль за правильністю виконання основних етапів побудови 

креслення. 

4 обхід: Виявлення помилок при виконанні робіт і допомога в пошуку шляхів 

їх усунення. Попереднє оцінювання виконаних робіт. 

 

 



4.1.2 Фронтальне інструктування 

Мета: характеристика типових помилок та допомога в пошуку шляхів їх 

усунення. 

Форма організації: фронтальна 

Методи навчання: словесні, наочні, практичні 

Перелік типових помилок: 

- не правильно зняті мірки; 

- не правильно дана прибавка на вільне облягання; 

- не правильно обрані розмірні ознаки з ОСТ; 

- не правильно зроблені розрахунки для побудови; 

- не правильно виконана побудова основи прямої жіночої спідниці; 

- не збережений баланс виробу. 

Можливі дефекти та способи їх усунення наведені в карточці контролю, 

та карточці дефектів. 

5.Заключний інструктаж 

Мета діяльності: підведення підсумків уроку за визначеними критеріями: 

правильність, охайність, швидкість, відповідальне ставлення до правил техніки 

безпеки праці 

Форма організації: індивідуальна, фронтальна 

Методи навчання: метод контролю та самоконтролю 

- підведення підсумків уроку згідно критеріїв оцінювання рівня 

навчальних досягнень учнів; 

- аналіз витрат часу; 

- узагальнення типових помилок, їх аналіз, шляхи усунення; 

- оцінювання робіт учнів, демонстрування кращих; 

- приведення в порядок робочих місць і обладнання, збирання 

інструментів, вологе прибирання майстерні. 
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Додатки 

Додаток 1 Слайди «Жіночі спідниці» 

 

       

 

       

 

       

 

       



ДДооддааттоокк  22  

ІІННССТТРРУУККЦЦІІЙЙННАА  ККААРРТТАА  
ТТееммаа::  ЗЗнняяттттяя  мміірроокк  іі  ввииббіірр  ппррииббааввоокк  ппіідд  ччаасс  ккооннссттррууюювваанннняя  ссппііддннииццьь..  РРооззррааххуунноокк  ттаа  ппооббууддоовваа  ккрреессллеенннняя  ппрряяммооїї  ссппіідднниицціі..  

Послідовність обробки Технічні умови на виконання 

1 2 

1. Зняття мірок, 

або пошук 

розмірних 

ознак у ОСТ. 

2. Розрахунок 

креслення 

конструкції 

жіночої 

спідниці. 

3. Внесення своїх 

розрахунків у 

таблицю 

послідовності 

побудови 

креслення 

конструкції 

жіночої 

спідниці 

1. Їз ОСТ 17-326-81 „Изделия швейные, трикотажные, меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные 

признаки для проектирования одежды” вибираємо потрібні нам розмірні ознаки за їх номером, а саме 

Ріст (Р) - 1, Обхват грудей третій (ОгІІІ)  - 16, Обхват талії (От) - 18, Обхват стегон з урахуванням 

виступу живота (Ос) – 19, і занесення їх до таблиці1. 

2. Таблиця1 Зведена таблиця вихідних даних для побудови креслення конструкції жіночої спідниці 

розміру 158-84-88 
№ розмірної 

ознаки за 

ОСТ 17-326-

81 

Найменування розмірної 

ознаки конструктивної ділянки 

Умовні 

позначення 

Розрахункова 

формула 

і розрахунок 

Величина 

Псо, см 

Величина 

конструктивного 

параметру, см 

Основні виміри 

1 Ріст Р - - 158,0 

16 Обхват грудей третій ОгІІІ - - 84,0 

18 Обхват талії От - - 62,6 

19 
Обхват стегон з урахуванням 

виступу живота 
Ос - - 88,0 

- Довжина спідниці Дс - - 45,0 

Додаткові виміри 

- 
Глибина пройми Гпр 

0,1×ОгІІІ+(10,5...12,0) = 

= 0,1×84+11,0=19,4 
2,5 21,9 

- 
Довжина спини Дсп 

0,25×Р-1,0= 
=0,25×158-1,0 = 38,5 

- 38,5 

- 
Висота тегон Вб 

Гпр + Дсп = 
= 19,4 + 38,5 = 57,9 

- 57,9 

3. Таблиця 2. Прибавки на вільне облягання по лінії талії, стегон. 

Вид виробу: 

Спідниця 

Прибавка по лінії талії, 

Пт, см. 

Прибавка по лінії талії, 

Пс, см. 

Малий об’єм 1,0-2,0 1,5-2,0 

Помірний об’єм 1,0-5,0 3,0-6,0 

Великий об’єм 1,0-5,0 7,0 і більше 
 



1 2 

4. Побудова 

креслення 

прямої жіночої 

спідниці за 

допомогою 

програми 

Valentina. 

5. Роздрукування 

побудови 

креслення 

основи жіночої 

спідниці на 

плотері. 

6. Перевірка 

відповідності 

креслення 

спідниці  

розмірним 

ознакам, а 

також 

перевірка 

баланса 

виробу 

 

7. Таблиця 3 Послідовність побудови креслення конструкції жіночої спідниці розміру 158-84-88 

Умовне 

позна-

чення 

Вихідна інформація, см 

Величина 

конструктивної 

ділянки 

Характер контурної лінії, примітка 

1 Н а × Г 1 т а В 1 , Г 1, В 1   В лівому верхньому куті, початок побудови 

2 На В1  , |1-2|=Вб-Дсп=57,9-38,5; Г2  19,4 Положення лінії стегон 

3 
На В1  , |1-3|=Дс - згідно моделі; 

ГЗ  
45,0 

Положення лінії низу 

4 
На Г2 , |2-4|=0,5×Об+1,0...2,0= 

=0,5×88,0+ 1,0; В4   
45,0 

Ширина спідниці по лінії стегон 

5 На Г2  , |2-5|=0,5×|2-4|=0,5×45,0; В5 22,5 Положення бічної лінії 

6 На × Г1 та В5   |1-6| - лінія талії 

7 На  ×  ГЗ та  В5  |6-7| - лінія боку 

8 На × Г1  та  В4   |8-9| - лінія середини.п.п.с. 

9 На × ГЗ та  В4  |3-9| - лінія низу 

10 
НаВ5 ,|6-10|=1,0...1.5;Г10  

  
1,0 

 

11 
На Г1 , |1-11|=0,5×От+1,0= 

=0,5×62,6+1,0 
32,3 

|11-8| - залишковий об'єм по талії 

12 

Розподіл сумарного розхилу виточок: 

 - в бічний шов 0,5×|11-8| =  

=0,5×12,7=6,4  

- задня виточка 0,35×|11-8| = 

 =0,35×12,7=4,4  

- передня виточка 0,15×|11-8| = 

 =0,15×12,7=1,9 

6,4 

 

4,4 

 

1,9 

 

13 На Г10 ,|10-12|=0,5×0,5×|11-8|; 3,2 Вершина бічного зрізу заднього полотнища 

14 На Г10  , |10-13|=0,5×0,5×|11-8|; 3,2 Вершина бічного зрізу переднього полотнища 

15 На |12-8|, |12-14|=0,5×|12-8|; В14  Положення осьової лінії задньої виточки 

16 На |13-1|  , |13-15|=6,0...8,0; В15 8,0 Положення осьової лінії передньої виточки 
 



Додоток 3 Інструкційна картка для індивідуального користування 

Таблиця1 Зведена таблиця вихідних даних для побудови креслення 

конструкції жіночої спідниці розміру 158-84-88 

№ 

розмірної 

ознаки за 

ОСТ 17-

326-81 

Найменування розмірної 

ознаки конструктивної 

ділянки 

Умовні 

позна-

чення 

Розрахункова 

формула 

і розрахунок 

Величина 

Псо, см 

Величина 

конструкт-

тивного 

параметру, 

см 

1 2 3 4 5 6 

Основні виміри 

1 Ріст Р - - 158,0 

16 Обхват грудей третій ОгІІІ - - 84,0 

18 Обхват талії От - - 62,6 

19 Обхват стегон з 
урахуванням виступу 
живота 

Ос - - 88,0 

- Довжина спідниці Дс - - 45,0 

Додаткові виміри 

- Глибина пройми Гпр 
0,1×ОгІІІ+(10,5...12,0) = 

= 0,1×84+11,0=19,4 

2,5 21,9 

- Довжина спини Дсп 0,25×Р-1,0= 

=0,25×158-1,0 = 38,5 

- 38,5 

- Висота стегон Вб 
Гпр + Дсп = 

= 19,4 + 38,5 = 57,9 
- 57,9 

 

Таблиця 2. Прибавки на вільне облягання по лінії талії, стегон. 

Вид виробу: 

Спідниця 

Прибавка по лінії талії, 

Пт, см. 

Прибавка по лінії талії, 

Пс, см. 

Малий об’єм 1,0-2,0 1,5-2,0 

Помірний об’єм 1,0-5,0 3,0-6,0 

Великий об’єм 1,0-5,0 7,0 і більше 

 

 



Таблиця 3 Послідовність побудови креслення конструкції жіночої спідниці 

розміру 158-84-88 

Умовне 

позначення 
Вихідна інформація, см 

Величина 

конструк-

тивної 

ділянки 

Характер контурної лінії, 

примітка 

1 2 3 4 

1 Н а × Г 1 т а В 1 , Г 1, В 1   
В лівому верхньому куті, 

початок побудови 

2 
На В1  , |1-2|=Вб-Дсп=57,9-38,5; 

Г2  
19,4 

Положення лінії стегон 

3 
На В1  , |1-3|=Дс - згідно моделі; 

ГЗ  
45,0 

Положення лінії низу 

4 
На Г2 , |2-4|=0,5×Об+1,0...2,0= 

=0,5×88,0+ 1,0; В4   
45,0 Ширина спідниці по лінії 

стегон 

5 
На Г2  , |2-5|=0,5×|2-4|=0,5×45,0; 
В5 

22,5 Положення бічної лінії 

6 На × Г1 та В5   |1-6| - лінія талії 

7 На  ×  ГЗ та  В5  |6-7| - лінія боку 

8 На × Г1 та  В4   |8-9| - лінія середини п.п.с 

9 На × ГЗ та  В4  |3-9| - лінія низу 

10 
НаВ5 ,|6-10|=1,0...1.5;Г10  

  
1,0 

 

11 На Г1 , |1-11|=0,5×От+1,0= 

=0,5×62,6+1,0 
32,3 |11-8| - залишковий об'єм 

по талії 

12 

Розподіл сумарного розхилу 

виточок: 
 - в бічний шов 0,5×|11-8| =  

=0,5×12,7=6,4  

- задня виточка 0,35×|11-8| = 

 =0,35×12,7=4,4  

- передня виточка 0,15×|11-8| = 

 =0,15×12,7=1,9 

6,4 

 

4,4 

 

1,9 

 

13 
На Г10 ,|10-12|=0,5×0,5×|11-8|; 3,2 Вершина бічного зрізу 

заднього полотнища 

14 На Г10  , |10-13|=0,5×0,5×|11-8|; 3,2 Вершина бічного зрізу 

переднього полотнища 

15 На |12-8|, |12-14|=0,5×|12-8|; В14  Положення осьової лінії 

задньої виточки 

16 На |13-1|  , |13-15|=6,0...8,0; В15 8,0 
Положення осьової лінії 

передньої виточки 

 

 

 

 

 



Додаток 4 Карточка контролю 

КАРТОЧКА КОНТРОЛЮ 

Назва теми Малюнок Перевір 

Зняття мірок і 

вибір прибавок під 

час конструювання 

спідниць.  

Розрахунок та 

побудова креслення 

прямої спідниці. 

 

 

 

 

1. Правильність зняття мірок. 

2. Правильність обрання прибавки на 

вільне облягання. 

3. Правильність обрання розмірних 

ознаки з ОСТ. 

4. Правильність виконання 

розрахунків для побудови. 

5. Правильність виконання побудови 

основи прямої жіночої спідниці. 

6. Збереження баланса виробу. 

7. Правильність спряження зрізів 

побудови основи прямої жіночої 

спідниці. 

 



Додаток 5 Карточка дефектів 

КАРТОЧКА ДЕФЕКТІВ 

Назва теми Дефекти Спосіб виправлення 

Зняття мірок і вибір 

прибавок під час 

конструювання 

спідниць.  

Розрахунок та 

побудова креслення 

прямої спідниці. 

 

1. Неправильно зняті мірки. 

2. Неправильно дана прибавка на вільне 

облягання. 

3. Неправильно обрані розмірні ознаки з 

ОСТ. 

4. Неправильно зроблені розрахунки для 

побудови. 

5. Неправильно виконана побудова основи 

прямої жіночої спідниці. 

6. Не збережений баланс виробу. 

7. Неправильне спряження зрізів побудови 

основи прямої жіночої спідниці. 

1. Зав'язати на талії замовниці трикотажну стрічку, 

знаходячи природне місце розташування талії та зняти 

мірки правильно. 

2. Прибавка на вільне облягання вибирається із таблиці 2, 

відповідно до силуету виробу. 

3. Їз ОСТ 17-326-81 „Изделия швейные, трикотажные, 

меховые. Типовые фигуры женщин. Размерные признаки 

для проектирования одежды” вибираємо потрібні нам 

розмірні ознаки за їх номером, а саме Ріст (Р) - 1, Обхват 

грудей третій (ОгІІІ)  - 16, Обхват талії (От) - 18, Обхват 

стегон з урахуванням виступу живота (Ос) – 19, і 

занесення їх до таблиці1. Вибираючи розмірні ознаки 

потрібно звернути увагу з якої групи росту і повнотної 

групи відбираються дані. 

4. Розрахунки для побудови робимо підставляючи свої 

розмірні величини у формули, що розміщені у таблиці 3. 

5. Перевірити розрахунки, виправити помилку та виконати 

побудову основи жіночої спідниці правильно. 

6. Баланс виробу можна визначити двома методами: 

методом розрахунку і методом зняття мірок. 

Метод розрахунку:    1/10 Сс-1/10 Ст  ≈  1-1,5см – 

підняття по бічному зрізу. 

Метод зняття мірок: Вимірюють довжину від лінії 

талії до підлоги із переду, із заду, із боку. Різниця 

між вимірами і є балансом виробу. 
7.  Спряженість зрізів (закінчення зрізів на ділянці 3-4см 

необхідно проводити під кутом 90º, щоб при з’єднанні 

була плавна лінія). 

 



 

 

 

 

 

 


