
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС 

«ТЕХНОЛОГІЇ МОДИ» 

 

 

1. ВСТУП 

1.1 Назва і опис досвіду/компетенції 

1.1.1. Досвід/компетенція називається «Технології моди». 

Основними вимогами є вміння раціонально та ефективно організовувати 

свою працю на робочому місці та дотримуватись норм технологічного процесу. 

Кожен експерт і учасник повинен ознайомитись з даним технічним описом та 

супроводжуючою документацією. 

Цей технічний опис повинен бути використаний в поєднанні з наступними 

документами: умовами участі та проведення Всеукраїнського конкурсу 

професійної майстерності «WORLDSKILLS UKRAINE» та правилами охорони 

праці. 

Всеукраїнський конкурс «WORLDSKILLS UKRAINE» передбачає: практичні 

змагання (робота безпосередньо на території змагань) індивідуальної форми участі. 

1.2 Актуальність і важливість даного документа 

Цей документ містить інформацію про стандарти необхідні для участі в 

конкурсі в компетенції «Технології моди», а також принципи, методи і процедури 

оцінювання, якими необхідно керуватися в ході конкурсу. Кожен Експерт і 

Конкурсант повинен знати і розуміти «Технічний опис». 

 

2. ОЦІНЮВАННЯ 

В даному розділі описаний процес оцінки конкурсного завдання / модулів 

Експертами. Тут також вказані характеристики оцінок, процедури і вимоги до 

виставлення оцінок. 
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Критерії оцінки 

В даному розділі визначено критерії оцінки і кількість виставлених балів 

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

становить 100. 

Суб'єктивні оцінки 

Бали нараховуються за шкалою від 1 до 5 

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 (сукня) 

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

критеріями: 

Розділ Критерій  Оцінки 

Суб'єктивна 

(якщо це 

можливо) 

Об'єктивна Загальна 

А Ескізи  6 6 12 

В Моделювання одягу 

методом наколювання 

(сукні) 

2 14 16 

С Виготовлення сукні 15 38 53 

D Декорування  16 3 19 

ВСЬОГО 39 61 100 
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 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 сукні 

Експерти нараховують об'єктивні бали за наступними критеріями: 

 Організація робочого місця 

 Підготовка тканини до розкрою 

 Розкладка лекал на тканині 

 Економічність розкладки лекал 

 Крейдування лекал 

 Розкрій сукні 

 Дублювання деталей 

 Обробка пілочки 

 Обробка спинки 

 Обробка плечових швів 

 Вшивання рукава в пройму 

 Обробка рукава 

 Обробка низу сукні 

 Волого - теплова обробка сукні 

 Технологічність сукні 

 Інноваційні способи обробки 

 Зовнішній вигляд 

 



4 
 

Опис базової моделі сукні 

Сукня жіноча, вільного силуету з вшивним одношовним довгим рукавом.  

По пілочці оброблена  кокетка.  

По горловині спинки оброблена застібка. 

Низ рукава оброблений пришивною манжетою. 

Низ у підгин. 

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 сукні 

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. 

Всі Експерти оцінюють одні і ті ж аспекти виконання завдання всіма 

учасниками. Всі Експерти виставляють однаковий відсоток балів. 

Об'єктивні бали виставляються групами відповідно до критеріїв. 

Суб'єктивні бали нараховуються групами за допомогою флеш-карт. 

3. ГАЛУЗЕВІ ВИМОГИ З ОХОРОНИ ПРАЦІ 

Інструкції з охорони праці під час виконання ручних, машинних, волого – 

теплових робіт. 

 


