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1.ВСТУП 

1.1. Назва та опис професійного досвіду 

1.1.1 Назва професійного навику: Технології моди 

1.1.2. Опис професійного досвіду 

Кравці працюють у тісній співпраці з клієнтом в масовому 

виробництві, або створюють одяг за індивідуальними замовленнями. 

Створюючи одяг, кравець використовує своє знання матеріалів і аксесуарів, 

модних тенденцій, працює з параметрами та вимогами клієнта або компанії, 

чиє замовлення він виконує. 

Професіонали модних технологій, які працюють у невеликих фірмах, 

крім дизайну одягу займаються ще й побудовою конструкції, моделюванням, 

розкроюванням  і пошиттям виробів.  

Вимоги до даної професії включають в себе: знання модних тенденцій, 

творчий склад розуму, уяву, високу професійну кваліфікацію. 

1.2. Область застосування 

1.2.1. Кожен Експерт і Учасник зобов'язаний ознайомитися з даним 

Технічним описом. 

1.3. Супровідна документація 

1.3.1. Оскільки дане Технічний опис містить лише інформацію, що 

відноситься до відповідного професійного навику, його необхідно 

використовувати спільно з наступними документами: 

• «WorldSkills International», Правила проведення конкурсу; 

• «WorldSkills International», онлайн-ресурси, зазначені в даному 

документі; 

• Правила техніки безпеки і санітарних норм. 

 

2. КВАЛІФІКАЦІЯ І ОБСЯГ РОБІТ 

Конкурс проводиться для демонстрації та оцінки кваліфікації в даному 

виді майстерності. Конкурсне завдання полягає тільки з практичної роботи. 

2.1. Вимоги до кваліфікації  

Загальні вимоги 



Учасники конкурсу повинні мати достатні знання, щоб: 

• Розробляти і розуміти технічні креслення; 

• Ефективно планувати роботу для  виконнання завдання за 

відведений час; 

• Створювати стиль дизайну, обравши для цього необхідне 

обладнання,  інструменти; 

• Підтримувати безпечні умови праці на робочому місці. 

 

Ескізи  

Знання і розуміння: 

 Розуміння елементів дизайну жіночого одягу. 

 Вимоги до виконання технічного малюнку. 

 

Уміння: 

 Досліджувати модні тенденції; 

 Створювати ескізи; 

 Створювати моделі, які підходять для різних цільових ринків; 

 Створювати технічні малюнки; 

 Врахування фактури і властивості тканини в процесі виготовлення 

одягу; 

 Використовувати різні види тканин для пошиття одягу різних 

моделей; 

 Використовувати різні види аксесуарів для оздоблення одягу різних 

моделей; 

 Розробляти різні моделі жіночої модного одягу (блузи, вечірні сукні, 

спідниці, брюки тощо); 

 Раціонально планувати час на виконання виробничого завдання. 

 

Моделювання  одягу  методом  наколювання 

Знання і розуміння: 

 Розуміння конструкції жіночого одягу по площинному кресленням 

на папері (2D) або об'ємної драпіровці (3D). 

 

Уміння: 

 За допомогою тканини, створювати на манекені різні моделі 

модного жіночого одягу (блузи, вечірні сукні, спідниці, брюки 

тощо);; 

 Дотримуватись антропометричних параметрів (баланс);; 



 Раціонально планувати час на виконання виробничого завдання. 

 

Техніка шиття та оздоблення 

Знання і розуміння: 

• Знання прийомів якісного пошиття та оздоблення жіночого одягу. 

 

Уміння: 

• Якісно виготовляти різні моделі жіночого одягу (блузи, вечірні 

сукні, спідниці, брюки тощо), застосовуючі іноваційні способи 

обробки вузлів та деталей; 

• Оздоблювати різні моделі жіночого одягу сучасними техніками 

декоруви з урахуванням вікових особливостей замовника та модних 

тенденцій 

• Ефективно і безпечно використовувати різні види промислового 

устаткування (універсальна швейна машина, крайобметувальнга 

машина, праска тощо.); 

• Дотримуватись вимог волого – теплової обробки під час 

виготовлення одягу. 

• Раціонально планувати час на виконання виробничого завдання. 

 

2. Теоретичні знання 

2.2.1.  Теоретичні знання необхідні, але вони не перевіряються. 

 

2.2.2. Знання правил і постанов не перевіряються. 

 

2.3. Практична робота 

Практична робота, яку виконує учасник конкурсу  включає наступне: 

 виконання замальовки ескізів блузи (повсякденної, ділової та 

святкової - варіант визначається на конкурсі) із зазначенням 

технологічних схем обробки по запропонованому варіанту 

цільового ринку, а також відповідно до властивостей 

представленого зразка тканини; 

 виконання за запропонованим ескізом макетування методом 

наколювання; 

 розкроювання по виданим лекалами матеріалу; 

 виготовлення  блузя з  застосуванням  промислового обладнання; 

 виконання  декорування на блузі; 

 презентацію закінченого проекту. 

 

3. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ 



 

3.1. Формат і структура Конкурсного завдання 

За своїм форматом, конкурсне завдання являє собою єдине завдання, 

яке складається з декількох модулів, які оцінюються окремо. Конкурсне 

завдання повинне містити як мінімум 3 модуля, які можна оцінювати в ході 

всього конкурсу. 

3.2. Вимоги до проекту Конкурсного завдання 

 Організатор конкурсу має вказати розміри манекена (бюст - талія - 

стегна - довжина спини). 

 Усі матеріали і тканини повинні підходити для виконання 

конкурсного завдання, і бути доступними комерційно. Організатор 

конкурсу має надати інформацію про постачальника або продавця 

тканин, використовуваних для конкурсу. 

 Конкурсні завдання повинні включати в себе роботу з тканинами 

різної ваги. 

 Конкурсне завдання повинно включати в себе пошиття 

обов'язкового предмета одягу (або обов'язкового елемента) для 

об'єктивної оцінки. 

 Конкурсне завдання повинно включати в себе виконування 

декорування  предмета одягу на вибір учасника (або елемента за 

вибором) для суб'єктивної оцінки творчого підходу і дизайну. 

 

4. ОЦІНКА 

В даному розділі описаний процес оцінки конкурсного завдання  

модулів Експертами. Тут також вказані характеристики оцінок, процедури і 

вимоги до виставлення оцінок. 

 

4.1. Критерії оцінки 

Розділ Критерій  Оцінки 

Суб'єктивна 

(якщо це 

можливо) 

Об'єктивна Загальна 

А Ескізи  6 6 12 

В Моделювання одягу 

методом наколювання 

(блузи) 

2 14 16 



В даному розділі визначено критерії оцінки і кількість виставлених 

балів (суб'єктивні та об'єктивні). Загальна Кількість балів за всіма критеріями 

оцінки становить 100. 

 

4.2. Суб'єктивні оцінки 

Бали нараховуються за шкалою від 1 до 5 

 

4.3. Критерії оцінки майстерності 

А – Ескізи  

Експерти нараховують суб'єктивні і об'єктивні  бали за наступними 

критеріями: 

 Оригінальність творчого задуму  

 Передача фактури та властивостей тканини  

 Техніка виконання ескізу  

 Зображення деталей в ескізі 

 Зображення  елементів (схем вузлів) 

 

В – Моделювання одягу методом наколювання (блузи) 

Експерти нараховують суб'єктивні і об'єктивні бали за наступними 

критеріями: 

 Зовнішній вигляд виробу 

 Пропорції дизайну 

 Деталі дизайну (склади, зборки, розрізи тощо, включаючи кути ) 

 Лінія горловини 

 Лінія пройми 

 Лінія плеча 

 Посадка виробу 

 Направлення ниті основи в деталях 

С – Виготовлення блузи 

Експерти нараховують об'єктивні бали за наступними критеріями: 

 Організація робочого місця 

 Підготовка тканини до розкрою 

 Розкладка лекал на тканині 

 Економічність розкладки лекал 

С Виготовлення блузи 15 38 53 

D Декорування  16 3 19 

     

ВСЬОГО 39 61 100 



 Крейдування лекал 

 Розкрій блузи 

 Дублювання деталей 

 Обробка пілочки 

 Обробка спинки 

 Обробка плечових швів 

 Вшивання рукава в пройму 

 Обробка рукава 

 Кінцева обробка виробу 

 Волого - теплова обробка блузи 

 Технологічність блузи 

 Інноваційні способи обробки 

 Зовнішній вигляд 

D - Декорування 

Експерти нараховують суб'єктивні і об'єктивні  бали за наступними 

критеріями: 

 Дотримання композиційного рішення 

 Оригінальність поєднання різних технік декорування 

 Масштаб і пропорції декору 

 Рівень складності виконання декору 

 Кріплення декору 

  Відповідність декору призначенню блузи 

 

4.4. Регламент оцінки майстерності 

До початку конкурсу, Головний експерт роз'яснює іншим Експертам 

метод нарахування балів. 

 

Головний експерт розподіляє Експертів по групах, для нарахування 

балів і створення табелів. Групи складаються в рівних пропорціях з 

досвідчених і нових Експертів. 

 

Все Експерти оцінюють одні і ті ж аспекти виконання завдання всіма 

учасниками. Все Експерти виставляють однаковий відсоток балів. 

 

Об'єктивні бали виставляються групами відповідно до критеріїв, як 

зазначено в параграфі 4.3. 

 

Суб'єктивні бали нараховуються групами за допомогою флеш-карт, як 

зазначено в параграфі 4.2. 

 

5. ГАЛУЗЕВІ ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 



Інструкції з охорони праці під час виконання ручних, машиних, волого 

– теплових робіт. 

 

6. МАТЕРІАЛИ І ОБЛАДНАННЯ 

6.1. Інфраструктурний лист 

У інфраструктурних листу перераховано все обладнання, матеріали та 

пристрої, які надає Організатор конкурсу. 

У постійному робочому списку не входять предмети, які учасники та  

або Експерти повинні мати при собі, а також предмети, які учасникам 

забороняється мати при собі. Ці предмети перераховані нижче. 

6.2. Матеріали, обладнання та інструменти, які учасники мають 

при собі в своєму інструментальному ящику 

Набір інструментів та пристроїв для кравця  1 од. 

Набір інструментів та пристроїв для закрійника 1 од. 

Набір інструментів та пристроїв для волого – 

теплової обробки 

1 од. 

Набір олівців різної твердості 1 од. 

Гелієва або кулькова ручка (колір чорний) 1 од. 

Ластик 1 од. 

Точилка 1 од. 

Лінійка 50 см. 1 од. 

Лінійка 15 см. 1 од. 

Тасьма для нанесення допоміжних ліній (модуль В) 15 м 

Інструменти і пристосування для обробки краю 

матеріалу (модуль D) 

1 комп. 

Магнітна лінійка 1 од. 

Викрутка (для зміни лапки) 1 од. 

Форма учасника (форма для кравця) 1 од. 

Нитки швейні (модуль С) 960 м 

Набір для декорування (матеріали і фурнітура) 

(модуль D) 

1 комплект 



Аптечка 1 од. 

 

Інструменти, які учасникам дозволяється мати при собі, не 

обмежуються даними списком. 

 

Експерти перевіряють інструментальні ящики кожен день 

 

6.3. Матеріали, обладнання та інструменти, що надаються 

Експертами 

Не застосовується. 

 

6.4. Матеріали та обладнання, заборонені на майданчику 

Учасникам не дозволяється приносити з собою обладнання, тканину, 

шаблони, зразки. При виявленні, зазначені предмети конфісковуватимуться 

до початку конкурсу або в ході конкурсу. 


