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На сучасному етапі розвитку ринкових відносин, інноваційних технологій 

та економіки не можливо не звертати увагу на професійно-технічну освіту, адже 

це перший щабель підготовки робітників, що займуть робочі місця на сучасних, 

передових підприємствах. Підготовка учнів ПТНЗ також повинна зазнати  

реформувань. Одним із сучасних підходів для підготовки кадрів на сьогодні є 

компетентнісний підхід, а також перехід на дуальну систему професійної 

підготовки. 

Компетентність визначається, як набута у процесі навчання інтегрована 

здатність особистості, яка складається із знань, досвіду, цінностей і ставлення, 

що можуть цілісно реалізовуватися на практиці. 

Наявність у випускника професійно-технічного закладу відповідних 

компетентностей сприяє швидкій адаптації випускника на робочому місці, 

налагодженню співпраці з колективом, здобуттю поваги та належної оплати 

праці, розширення зони використання на робочих місцях, швидкому набуттю 

нових знань та навичок, а відтак – швидкому професійному та кар’єрному 

зростанню.  

Зате, відсутність необхідних компетентностей призведуть до гірких 

наслідків неспроможності випускника виконувати поставлені завдання на 

відповідних ділянках роботи та, як наслідок, низької заробітної плати, або 

звільнення. 

Поставивши основним завданням напрацювання необхідних 

компетентностей у учнів ПТНЗ, можна досягти якісних результатів підготовки 

робітників, що відповідають вимогам роботодавців. 



За результатами дослідження Волинського Ресурсного Центру, що 

відображені у «Звіті за результатами  дослідження ринку праці Волинського 

субрегіону» (2015р) роботодавці відзначають ряд основних та загальних 

компетентностей, якими повинен володіти сучасний випускник ПТНЗ. Подібне 

дослідження у 2016 році було проведене мною у галузі легкої промисловості, що 

висвітлено у статті «Використання варіативного компоненту у програмах з 

виробничого навчання  з метою наближення професійно-практичної підготовки 

до потреб підприємств – замовників кадрів». Підсумувавши ці дослідження 

можна виділити основні компетентності для кваліфікованих робітників (ІІ 

ступінь освіти) за професіями швейного напрямку, а саме: 

1. Вміння виконувати найпростіші ручні та машинні роботи 

2. Розуміння асортименту швейних виробів 

3. Вміння працювати із сучасним швейним обладнанням різних 

модифікацій (універсальні швейні машини автомат, швейне 

спецобладнання, обладнання волого-теплових робіт) 

4. Вміння виконувати підбір матеріалів та знання їх властивостей 

5. Вміння розрізняти деталі крою 

6. Вміння обробляти дрібні деталі та вузли швейних виробів 

7. Розуміння та вміння дотримуватись правил з охорони праці 

8. Вміння користуватись інноваційними технологіями та комп’ютерною 

технікою 

Та загальні компетентності (загальнолюдські якості, якими повинен 

володіти працівник, не залежно від професії та виконуваних робіт): 

1. Розуміння основ галузевої економіки та підприємництва 

2. Володіння знаннями законів про працю 

3. Розуміння  та дотримання вимог енергозбереження, раціональної 

роботи електрообладнання 

4. Володіння професійною етикою та загальнолюдськими якостями 

(відповідальність, уважність, наполегливість, творчість, бажання 

кар’єрного зростання тощо). 



Сучасний ДС ПТО з професії «Кравець» забезпечує вимоги роботодавців 

по основних та загальних компетентностях завданням базового блоку 

(додаток1). Виконуючи завдання базового блоку учні ПТНЗ здобувають знання 

та вміння, що дають основу для подальшої підготовки на відповідний розряд. 

Компетентності, що передбачені 2-3 розрядом включають в себе перелік 

основних знань та вмінь з виготовлення виробів легкого асортименту, а саме: 

постільно-столової білизни, поясних виробів, платтяно-блузочного асортименту. 

Завдання 4, 5, 6 розрядів передбачають підготовку висококваліфікованого 

робітника та забезпечують здобуття знань та вмінь з виготовлення виробів 

складного асортименту жіночого, чоловічого та дитячого одягу. 

Під час підготовки учнів за компетентностями варто ретельно вивчати 

ринок праці та потреби роботодавців для введення у програми регіональних 

компонентів та виділення тих компетентностей, що є затребуваними у зв’язку з 

особливостями асортименту підприємств. Для прикладу, у м. Рівне найбільш 

потужними підприємствами, що надають робочі місця для випускників швейної 

галузі є підприємства з виготовлення спеціального одягу, весільного одягу. Для 

задоволення потреб цих роботодавців слід визначити для кожного з них перелік 

додаткових компетентностей та ввести їх у робочі програми та у переліки 

навчально-виробничих робіт на відповідних розрядах та в період підготовки 

учнів на базовому блоці (додаток 2). 

1. Вміння  виконувати обробку деталей та вузлів виробів спеціального 

одягу, 

2. Вміння виконувати обробку деталей та вузлів весільного одягу 

Крім того, педагогічний колектив закладу, що здійснює підготовку учнів 

за державними стандартами на компетентнісній основі повинен постійно 

перебувати у згуртованому пошуку нових методів та форм проведення уроків 

теоретичної та практичної підготовки, адже сучасний випускник повинен 

володіти переліком усіх основних, загальних та додаткових компетентностей. 

Під час розробки та проведення уроків, майстри та викладачі систематично 



виконують завдання з прищеплення учням знань, умінь та навичок необхідних 

компетентностей. 

Слід зауважити, що для виконання усіх завдань компетентнісної 

підготовки, навчальний заклад постійно слідкує за оновленням матеріально-

технічної бази. Обладнання навчальних майстерень має бути новим, сучасним. 

Перелік обладнання узгоджується з основними роботодавцями та відповідає їх 

вимогам. Доступність комп’ютерної техніки та Інтернет мережі у кожному 

навчальному приміщенні – основна вимога до якісного, сучасного уроку. 

Отже, якість підготовки учнів за державними стандартами на 

компетентнісній основі залежить від розуміння педагогічного колективу вимог 

сучасного ринку праці до кваліфікованих працівників, а також здатності 

педагогів до постійного пошуку форм, методів та способів навчання, вміння 

постійно оновлюватись та відповідати потребам сучасності, перебувати у стані 

постійного навчання. 

  



Список використаних джерел 

1. «Звіт за результатами  дослідження ринку праці Волинського 

субрегіону» - управління освіти і науки Рівненської ОДА, управління 

освіти,науки та молоді Волинської ОДА, Волинський Ресурсний Центр в рамках 

програми ЄС «Підтримка політики регіонального розвитку в Україні», Рівне, 

2015 

2. Дегтярьова Г.С., Руденко Л.А. Теоретичні та методичні основи 

розвитку комунікативної компетентності майбутніх фахівців сфери 

обслуговування. Навчально-методичний посібник. «Педагогічна думка», 

Київ,2010 

3. Горбатюк Н.А. Формування професійної культури у майбутніх 

фахівців швейного профілю. Професійна освіта: теорія і практика, Харків,2003 

4. Раєвська В.Ю., Синельник В.О. Розвиток пошукової активності – 

основа творчості, Харків,2003 

5. Литвинова Н. Профорієнтація як засіб підготовки учнівської молоді 

до праці, педагогіка і психологія професійної освіти,  Львів,2007 

6. Бобров В.Я. Основи ринкової економіки і підприємництва / Бобров 

В.Я. – Київ: Вища школа, 2003. – 720 с. (Основні поняття економіки). 

7. Бойчик І.М. Економіка підприємства / Бойчик І.М. – Київ: Атіка, 

2004. – 479 с. (Особливі поняття економіки підприємництва). 

8. .Державний стандарт професійно-технічної освіти з професії 

«кравець» ДСПТО 7435 .C.14.10 - 2016 - [чинний від 14.10.2016].  – Офіц. Вид. -  

Київ: Міністерство освіти і науки України, Міністерство соціальної політики 

України, 2016. – 72 с. (Національний стандарт України). 

9. Наказ Міністерства освіти і науки України № 419 «Про затвердження 

Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-

технічних навчальних закладах» станом на 15 липня 2015 р./ Міністерство освіти 

і науки України. – Офіц. Вид. -  Київ, 2006. – 48с. (Нормативні директивні 

правові документи). 



1. Оновлення змісту, форм та методів навчання і виховання в закладах 

освіти. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного 

університету, випуск 13(56), частина ІІ, Рівне 2016. – 154с.  

  



Додаток 1 
 
Базовий навчальний блок та зміст професійних базових компетентностей (типова 
програма базового блоку)  
Інтегральна компетентність: готовність до подальшого засвоєння модулів 

 
 

Код  
Найменування 
компетент-
ностей 

Зміст професійних базових компетентностей 

БК.1 Розуміння основ 
галузевої 
економіки та 
підприємництва 

Знати: 
основні тенденції економічного розвитку країни та 
галузі; 
основи діяльності підприємства як суб’єкта 
господарювання в умовах ринкової економіки; 
основні принципи організації підприємницької 
діяльності та механізм організації власної справи 
Уміти: 
застосовувати отримані знання при вирішенні 
економічних ситуацій реального життя 
 

БК.2 Розуміння основ 
трудового 
законодавства 

Знати: 
основні трудові права та обов’язки працівників; 
положення, зміст, форми та строки укладання 
трудового договору; 
соціальні гарантії та  чинний соціальний захист на 
підприємстві; 
підстави припинення трудового договору ; 
щорічні та додаткові відпустки 
Уміти 
застосовувати норми трудового законодавства, 
відстоювати власні трудові прав    
 

БК.3 Володіння 
професійною 
етикою 

Знати:   
індивідуальні психологічні властивості особистості; 
особливості спілкування в сфері послуг; 
психологічні властивості поведінки людини; 
характер, причини і способи розв’язання 
конфліктних ситуацій у виробничому колективі; 
основні психологічні вимоги до кравця; 
моральні вимоги до роботи кравця; 
підходи до забезпечення сприятливого 



психологічного клімату в колективі 
Уміти: 
визначати індивідуальні психологічні особливості 
(самодіагностика); 
володіти технікою ведення ділових індивідуальних 
бесід, слухати і переконувати;  
дотримуватись професійної поведінки кравця, 
кодексу культури; 
вміти розв’язувати конфліктні ситуації, знаходити 
спільну мову зі співробітниками 

БК.4 Дотримання та 
виконання вимог 
охорони праці, 
промислової 
пожежної безпеки, 
виробничої 
санітарії 

Знати: 
правові та організаційні основи охорони праці; 
правила  галузевої  безпеки; 
основи пожежної безпеки; 
основи електробезпеки; 
основи гігієни праці  та виробничої санітарії; 
надання першої допомоги потерпілим при 
нещасних випадках 
Уміти: 
використовувати в разі необхідності засоби 
попередження і усунення непередбачених 
негативних явищ; 
володіти засобами  і методами індивідуального та  
колективного захисту від небезпечних та шкідливих 
виробничих факторів; 
звільняти потерпілого від дії електричного струму; 
 надавати першу допомогу потерпілим від 
нещасного випадку 

БК.5 Розуміння  та 
дотримання вимог 
енергозбереження, 
раціональної 
роботи 
електрообладнання  

Знати: 
нормативно-правова база енергозбереження; 
правові,  економічні,   соціальні  та  екологічні 
основи  
 енергозбереження для   підприємств галузі; 
роль енергозберігаючих технологій; 
 способи контролю за витратою енергоресурсів;  
 перспективи застосування новітніх технологій в  
енергозбереженні (застосування альтернативних 
джерел енергії); 
принципи раціональної роботи електрообладнання 
Уміти: 
ощадливо  ставитися  до   використання 
паливно-енергетичних  ресурсів; 
заощаджувати  енергію  при створенні систем  
енергопостачання; 
раціонально і ефективно експлуатувати 



електрообладнання та електроінструмент   

БК.6 Розуміння  
асортименту 
швейних виробів 

Знати:  
загальні відомості про асортимент  швейних 
виробів;  
класифікацію швейних виробів; 
функції одягу; 
вимоги до одягу 
Уміти: 
класифікувати швейні вироби за різноманітними 
критеріями; визначати функціональність одягу та 
його відповідність вимогам, які  пред’являються до 
одягу 

БК.7 Вміння виконувати 
найпростіші ручні 
та машинні роботи 

Знати:  
правильну організацію робочого місця при 
виконанні ручних та машинних робіт; 
інструменти і пристрої для виконання ручних робіт; 
поняття про стібок, строчку та шов; 
види ручних стібків, їх класифікацію; 
правила виконання і розміри стібків, призначення; 
машинні стібки та строчки; 
класифікацію машинних ниткових швів; 
термінологію ручних, та машинних робіт, вимоги до 
їх виконання 
Уміти: 
раціонально використовувати робочий час; 
правильно організовувати робоче місце; 
використовувати інструменти і пристрої при 
виконанні ручних та машинних робіт; 
підбирати голки і нитки відповідно матеріалу, який 
обробляється; 
виконувати строчки ручних, машинних стібків; 
з’єднувати деталі швейних виробів машинними 
строчками різної конфігурації   

БК.8 Знання та вміння 
працювати з 
обладнанням 
швейного 
виробництва 

Знати:  
класифікацію  швейного  обладнання; 
основні робочі деталі швейних машин  човникового 
стібка, 
 їх  функції  та  взаємодію; 
будову та підбір  машинної  голки; 
заправлення  ниток  в  машинах  човникового 
стібка; 
 способи регулювання  натягу  ниток; 
 конструктивні особливості  машин  човникового 
стібка; 



дефекти строчки та методи їх усунення; 
правила догляду за швейними машинами;     
характеристика  краєобметувальних  машин; 
характеристика  обладнання  для  волого-теплової 
обробки 
Уміти: 
класифікувати швейні машини; 
дотримуватись прийомів безпечного ведення робіт; 
заправляти швейні машини; 
регулювати натяг ниток; 
підбирати машинні голки; 
 здійснювати чищення та  змащування швейної 
машини; 
 виявляти  та усувати  дефекти строчки  

БК.9 Оволодіння 
основами  
матеріалознавства, 
визначення складу, 
властивостей 
матеріалів 

Знати:  
класифікацію матеріалів для виготовлення швейних 
виробів; 
класифікацію текстильних волокон, їх основні 
ознаки; технологію виготовлення тканини, її будову 
та структуру; 
загальні відомості  про  асортимент тканин; 
прикладні  та  з’єднувальні матеріали  для 
виготовлення швейних виробів; 
одягову фурнітуру; 
чищення та  зберігання  швейних  виробів 
Уміти: 
визначати вид тканини, волокнистий склад, лицьову 
та виворітну сторону, напрямок нитки основи та 
утоку; 
визначати якість швейних матеріалів   
 

БК. 
10 

Оволодіння 
основами   
електротехніки 

Знати: 
електричний струм. Сила  струму та напруга; 
електричне постійного струму коло. Види з’єднань 
елементів в електричному колі (паралельне, 
послідовне змішане); 
умовні позначення елементів електричного кола; 
закон Ома для ділянки кола, закон Ома для повного 
кола та закон Джоуля-Ленца; 
магнітне поле провідника із струмом, соленоїда та 
постійного магніта; 
явище електромагнітної індукції; 
електричне коло змінного струму; 
характеристики змінного струму. Період і частота; 
електровимірювальні прилади 



Уміти: 
визначати вид з’єднання елементів в електричному 
колі (паралельне, послідовне змішане);  
складати прості електричні схеми; 
застосовувати закони Ома та Джоуля-Ленца; 
вимірювати електричні величини цифровим 
вимірювальним приладом 

БК. 
11 

Оволодіння 
основами 
спеціального 
малювання     

Знати: 
закони побудови об’ємної форми на площині, 
виявлення об’єму світлотінню та штрихом; 
формоутворення складок та драпірування: 
вертикальних, діагональних, радіальних; 
принцип побудови складок та драпірування; 
основні пропорції фігури людини та її частин 
залежно від зросту, віку людини і статі,схему 
побудови фігури дорослої людини; 
ескізування форм одягу 
Уміти: 
зображувати прості геометричні тіла: кулю, куб, 
циліндр, конус з передачею об’єму штрихом та 
світлотінню; 
зображувати складки та драпірування; 
зображувати жіночу, чоловічу та дитячу фігуру; 
виконувати малювання елементів одягу на бюсті 
(манекені)   

БК. 
12 

Оволодіння 
основами   
креслення   

Знати: 
правила оформлення креслень; 
лінії креслення, написи на кресленнях; 
геометричні побудови на кресленнях, нанесення 
розмірів; креслення плоских предметів;  
креслення в системі прямокутних проекцій. 
Уміти: 
виконувати геометричні побудови на кресленнях;  
креслення плоских предметів;  
будувати вигляди;  
наносити розміри на кресленнях, виконувати 
написи  

БК. 
13 

Вміння виконувати 
волого-теплову 
обробку та клейові 
з’єднання 

Знати:  
правильну організацію робочого місця при 
виконанні волого-теплових робіт; 
призначення волого-теплової обробки та її  
сутність; 
обладнання та пристрої для виконання 
прасувальних робіт; 
режими і параметри ВТО; 



1. Основні компетентності 
2. Загальні компетентності 

  

термінологію волого-теплових робіт,  вимоги до їх 
виконання; 
види клейових з’єднань деталей одягу; 
клейові матеріали 
Уміти: 
раціонально і ефективно організовувати працю на 
робочому місці; 
правильно виконувати волого-теплові операції; 
дублювати дрібні деталі 

БК. 
14 

Оволодіння 
основами 
конструювання 
одягу 
 
 
 
 
 
 
 
 

Знати:  
Загальні відомості про будову скелету та м’язів тіла 
людини, типи тілобудови, види осанки;  
антропометричні точки, конструктивні пояси;  
основні розмірні ознаки, прийняті в конструюванні 
одягу; 
правила зняття розмірних ознак; 
види прибавок та припуски, прийняті в 
конструюванні одягу 
Уміти: 
знімати розмірні ознаки  з конкретної фігури; 
виконувати аналіз знятих мірок; 
користуватися таблицею прибавок 

БК. 
15 

Використання 
інформаційних 
технологій  

Знати: 
поняття про інформацію та інформаційні технології; 
програми для створення текстових документів, 
мультимедійних презентацій та публікацій; 
загальні відомості про локальні та глобальні 
комп’ютерні мережі; 
можливості використання комп’ютерів та 
комп’ютерної техніки в сучасному виробництві 
одягу; 
системи автоматизованого проектування одягу 
Уміти: 
створювати та редагувати текстові документи; 
здійснювати роботу з комп’ютерними 
презентаціями та публікаціями; 
здійснювати пошук в глобальній комп’ютерній 
мережі; 
використовувати комп’ютер у виготовленні одягу; 
проектувати одяг в системі автоматизованого 
проектування одягу     



Додаток 2 
 
Погоджено                                                               Затверджую 
Ст. майстер ДПТНЗ                                                Заступник директора ДПТНЗ 
«Рівненський центр                                              «Рівненський центр ПТО 
 ПТО сервісу та дизайну»                                     сервісу та дизайну» 
________________Н. В. Хилюк                           ___________Н.Ф.Кацубо 
 

Перелік 
Навчально-виробничих робіт на  І – ІІ семестр 2017 – 2018 н.р. 

Професія : кравець; вишивальник  код 7433; 8263 
Термін навчання до 3  років 
Група № 25 
Майстер в/н:Колосюк Л. М.  

№ з/п № 

теми 
Тема прогрми, тема уроку 

Кількість 

годин 

1 курс І семестр 
Виробниче навчання 

Базовий блок 
 

1 
Охорона праці. Пожежна безпека та 
електробезпека в швейних майстернях. 

6 

 
2 

Організація робочого місця. Виконання 
прийомів роботи  з інструментами та 
матеріалами 

6 

 3 Виконання ручних робіт 12 
 

3.1 
Виконання прямих стібків. Виконання косих 
стібків 

6 

 
3.2. 

Виконання хрестоподібних стібків. 
Виконання петельних та спеціальних стібків 

6 

 4 Виконання машинних строчок та швів  24 
 4.1 Виконання з’єднувальних швів 6 
 4.2 Виконання краєвих швів 6 
 4.3 Виконання оздоблювальних швів 6 
 

4.4 
Вправи з виконання робіт на крає 
обметувальній машині 

6 

 
5 

Обробка окремих деталей та вузлів 
швейних виробів. 

48 

 5.1 Обробка виточок. Обробка складок 6 
 

5.2 
Обробка накладних кишень у виробах 
столового асортименту 

6 

 
5.3 

Обробка клапанів, погонів, хомутів без 
дублювання деталей, з дублюванням деталей 

6 



 
5.4 

Обробка бічних зрізів нижніх спідниць та 
інших виробів на спеціальній зшивно-
обметувальній машині 

6 

 5.5 Обробка кокеток 6 
 

5.6 
Обробка накладних кишень у виробах 
спеціального одягу 

6 

 
5.7 

Обробка нескладних планок на пілочках 
спеціального одягу 

6 

 
5.8 

Виконання чистки та впакування виробів 
легкого асортименту та спеціального одягу 

6 

 Базовий блок 96 год 
 

 

1. Вміння  виконувати обробку деталей та вузлів виробів спеціального 

одягу, 

2. Вміння виконувати обробку деталей та вузлів весільного одягу 

 

 


