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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. 

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. 

 

3. Кваліфікація і обсяг робіт 

Конкурс проводиться для демонстрації та оцінки кваліфікації в даному 

виді майстерності. Конкурсне завдання полягає тільки з практичної 

роботи. 

a. Вимоги до кваліфікації  

Загальні вимоги 

Учасники конкурсу повинні мати достатні знання, щоб: 

• Розробляти і розуміти технічні креслення; 
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• 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: 
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 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. 

 

4.Теоретичні знання 

Теоретичні знання необхідні, але вони не перевіряються. 

Знання правил і постанов не перевіряються. 

 

5. Практична робота 

Практична робота, яку виконує учасник конкурсу  включає наступне: 

 виконання замальовки ескізів сукні (повсякденної, ділової та 

святкової - варіант визначається на конкурсі) із зазначенням 

технологічних схем обробки по запропонованому варіанту цільового 
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ринку, а також відповідно до властивостей представленого зразка 

тканини; 

 виконання за запропонованим ескізом макетування методом 

наколювання; 

 розкроювання по виданим лекалами матеріалу; 

 виготовлення  сукні з  застосуванням  промислового обладнання; 

 виконання  декорування на сукні; 

 презентацію закінченого проекту. 


