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Сьогодні швейна промисловість, як галузь легкої промисловості України 

стабільно розвивається, нарощує темпи виробництва. Якісний і добротний одяг 

українського виробника заполонив не тільки вітчизняний ринок, а й широко 

популяризується далеко за межами нашої країни. Крім того, впровадження 

новітніх технік і технологій в виробничий процес виготовлення одягу ставить 

високі вимоги перед педагогічними працівниками щодо підготовки 

висококваліфікованих робітників швейного профілю.  

ДПТНЗ «Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та 

дизайну» здійснює підготовку робітників за професіями «Кравець-закрійник» і 

«Кравець; вишивальник». З кожним роком підвищується попит на дані 

професії, так як навчальні групи Центру формуються з учнів, які проходять 

конкурсний відбір. Це говорить про високий рівень підготовки фахівців 

швейної справи в навчальному закладі і для цього створені всі необхідні умови. 

Навчальні кабінети та виробничі майстерні оснащені новітнім швейним 

обладнання та промисловими прасками з парогенератором для виконання 

операцій волого-теплової обробки, комп’ютерною технікою, що дає можливість 

на уроках теоретичного та виробничого навчання застосовувати мультимедійні 

та інноваційні технології. Так, вивчаючи інформаційні технології, здобувачі 

освіти використовують систему САПР Грація для побудови лекал швейних 



виробів.  Для формування професійних знань і вмінь майбутніх фахівців 

швейної справи створена необхідна матеріально-технічна база, а також 

здійснюється інтегративно-комплексний підхід, який забезпечує творче 

відношення до праці, здатність вирішувати складні виробничі ситуації, 

приймати правильні рішення. 

Комплексно-інтегративний підхід гармонійно поєднує традиційний підхід 

навчання, головним завдання якого стало формування стійких знань, умінь та 

навичок, і особистісну орієнтовану форму навчання, метою якої є створення 

умов для розвитку та реалізацію кожного учня. (1, с. 1) 

 Так, на уроках технології виготовлення одягу майбутні фахівці швейної 

справи вивчають всі етапи виготовлення одягу: від ручних стібків, машинних 

швів, операцій волого-теплової обробки, що становить основу технології 

виготовлення одягу до уніфікованих методів обробки деталей та вузлів із 

застосуванням клейових з’єднань, новітнього обладнання. На уроках 

виробничого навчання учні набуті теоретичні знання закріплюють практичними 

навичками з виготовлення сучасних моделей одягу. Адже, щоб стати 

висококваліфікованим конкурентноспроможним  фахівцем швейного справи 

необхідно інтегрувати в собі знання не тільки спецпредметів. Так, здобувачі 

освіти під час виконання лабораторно-практичних робіт з технології 

виготовлення одягу свої теоретичні знання закріплюють практичними 

навичками з виконання малюнків та схем деталей та вузлів, вміло підбирають 

методи обробки швейних виробів з урахуванням властивостей тканини чи 

матеріалу згідно заданої моделі одягу. Хочеться сказати, що формування 

професійних компетентностей майбутніх робітників відбувається на основі 

вивчення не тільки спецпредметів; вони повинні знати історію розвитку одягу, 

організацію виробництва, трудове законодавство, розумітися в питаннях 

економіки тощо. Адже сьогодні роботодавці висувають високі вимоги щодо 

підготовки робітників швейної галузі виробництва. Тому в навчальному закладі 

створена необхідна матеріально-технічну базу для успішного оволодіння 



учнями системою знань, які вони використовуватимуть в своїй практичній 

діяльності. 

Система знань, умінь і навичок які отримують здобувачі освіти в процесі 

навчання та виконання практичних завдань формують професійну 

компетентність. Велике значення в підготовці фахівців швейної справи має 

інтеграція теоретичної і практичної підготовки. Так, робоча програма з професії 

«Кравець» розбита на інтегровані модулі, що включає в себе теоретичний блок 

знань і практичний блок вмінь і навичок. Завдання теоретичної частини з 

технології виготовлення одягу-сформувати теоретичні знання з обробки 

швейних виробів для подальшого оволодіння практичними навичками та 

вміннями, тобто формуються професійні компетентності. Так. наприклад, при 

вивченні теми: «Оздоблення одягу» здобувачі освіти вивчають послідовність 

виконання різних видів буфів. Під час проходження виробничої практики на 

ТзОВ «Алмі» учні вміло використовують набуті знання і вміння з виконання  

вафельних буфів на моделях сучасних жіночих суконь. На ТОВ «АТТАЛ» 

кравці здобуті знання з обробки корсетних виробів використовують на практиці 

при з’єднанні деталей весільних суконь з посилюючими елементами, під час 

оздоблення сучасних моделей жіночого одягу.  

Тісна співпраця з швейними підприємствами міста і області, які є нашими 

роботодавцями дає можливість майбутнім робітникам адаптуватись до умов 

виробництва, вирішувати складні виробничі ситуації. І саме тому представники 

швейних підприємств є головами комісій на державних кваліфікаційних 

екзаменах з присвоєння учням кваліфікаційних розрядів. Вони завжди бажані 

гості в навчальному закладі. Настанови, корисні поради, життєвий досвід 

директорів, технологів, завідуючих виробництвом піднімають престижність 

швейної справи. 

З метою закріплення практичних навичок та новітніх технологій на 

виробництві в процес навчання впроваджені елементи дуальної системи. Уже 

п’ять років поспіль успішно здійснюється паралельне навчання у навчальному 

закладі та на підприємствах міста і області. Співпраця з такими 



підприємствами, як ТОВ «Рівне-Стиль», ТОВ «АТТАЛ», ТзОВ «Алмі», ТОВ 

«Гарне-Груп» дозволяє учням набуті знання та вміння широко застосовувати  в 

практичній діяльності, детальніше ознайомитись з сучасним виробництвом, 

новітнім обладнанням та сучасними технологіями пошиття та ремонту одягу, 

підвищити свою професійну спроможність і майстерність. 

   Як стверджує Валентина Радкевич, дуже важливо, щоб знання, вміння й 

навички трансформувались в нове складне утворення: комплекс знань, умінь, 

умінь, властивостей і цінностей людини, які дають її змогу продуктивно і 

ефективно працювати, успішно розв’язувати проблемні ситуації у різних 

сферах діяльності на основі використання знань, набутого навчального, 

професійного і життєвого досвіду (2, с.1-2).  

Так, дуже важливо, щоб здобуті знання, уміння та навички дали змогу 

здобувачам освіти реалізувати себе в житті, допомогли стати успішними і 

креативними. Сьогодні нам є ким гордитись, так як на даний час випускники 

Центру стали керівниками підприємств, технологами, висококваліфікованими 

кравцями і закрійниками. Так, Роботюк Ірина, Новікова Анастасія, Ушлова 

Марина, Коломієць Вікторія та багато інших наших випускників відкрили свої 

підприємства. Наприклад: ательє «Кокетка», «Міледі» - підприємства 

індивідуального виготовлення та ремонту одягу, які на даний час успішно 

розвиваються. Набуті знання і вміння під час навчання стали основою успіху 

багатьох наших випускників. Це і є великим стимулом у житті педагога, який 

всю свою трудову діяльність присвятив професій-технічній освіті, підготовці і 

вихованню майбутніх кваліфікованих, конкурентноспроможних і адаптованих 

до сучасного виробництва робітників швейної справи. 
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ДОДАТКИ 

 

Учні навчального закладу успішно виконують виробниче завдання  на 

підприємствах індивідуального виготовлення одягу 



 

Учениця засвоює новітні методи розкрою на фабриці масового 

виготовлення одягу. 

 



 

 

 

Швейні майстерні навчального закладу оснащені новітнім швейним 

обладнанням, прасками з парогенератором для проведення волого-теплової 

обробки швейних виробів,  комп’ютерною технікою. 


