
ТЕХНІЧНИЙ ОПИС

КОМПЕТЕНЦІЯ «ТЕХНОЛОГІЇ МОДИ»

Технічний опис містить такі розділи:

1. ВСТУП

2. КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ОБСЯГ РОБІТ

3. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ

4. ОЦІНКА

5. ГАЛУЗЕВІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ

6. МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ

Інформацію про Конкурс можна отримати  на сайті 
http://www.worldskillsukraine.org 



1. ВСТУП
1.1. Назва та опис компетенції
Назва компетенції: Технології моди.

Опис компетенції.
Кравці, закрійники працюють у тісній співпраці з клієнтом в масовому

виробництві або за індивідуальним замовленням. 
Вимоги до даної професії включають в себе: знати особливості технології

обробки швейних вузлів,  знання конструювання,  моделювання та  розкрою
швейних виробів, знання модних тенденцій, вміння працювати на сучасному
обладнанні.

Фахівцю кравцю, закрійнику  необхідно знати історію одягу, мати високі
технічні навички, художній смак, розвивати творчу уяву та креативні якості.

1.2. Межі застосування
1.2.1.  Кожний  Учасник  зобов’язаний  ознайомитися  з  даним  Описом

тестового проєкту.

1.3. Супроводжуючі документи
1.3.1. Даний Опис тестового проєкту містить інформацію, що стосується

конкретної  професійної  компетенції,  її  необхідно використовувати разом з
такими документами:

• «WorldSkills Ukraine». Правила проведення конкурсу.
• Онлайн-ресурси, вказані в цьому документі.
• Правила охорони праці та санітарно-гігієнічні норми.

2. КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ОБСЯГ РОБІТ
Конкурс  проводиться  для  демонстрації  та  оцінки  кваліфікації  в  даній

професії. Конкурсне завдання складається тільки з практичної роботи.
Всі  професійні  навички,  які  наведені  нижче,  перевіряються  під  час

виконання  завдання  та  презентації  на  манекені,  підготовлених
конкурсантами:

- застосування  модних тенденцій в створенні одягу; 
- дотримання норм технологічного процесу;
- дотримання ескізу; 
-  вміння працювати з сучасними видами промислового устаткування;
- розкладання лекал на тканині;
- дотримання  вимог  волого-теплової  обробки  під  час  виготовлення

одягу.



Виготовлення жіночої ділової сукні.
Учасники конкурсу повинні продемонструвати знання та навички, а саме:
- вибір ескізу одягу;
- вибір тканини та застосовування модних тенденцій в створенні виробу;
- чистота виконання роботи;
- дотримання норм технологічного процесу;
- дотримання  вимог  волого  -  теплової  обробки  під  час  виготовлення

одягу;
- вміння працювати з сучасними видами промислового устаткування.

2.2. Теоретичні знання
2.2.1.  Теоретичні  знання  необхідні,  але  вони  не  підлягають  письмово-

тестовій перевірці.
2.2.2. Знання правил та галузевих нормативів не перевіряється.

2.3. Практична робота
Конкурсне завдання складається із практичного завдання, яке включає в

себе аналітичні плани.
Учасникам конкурсу необхідно здійснити такі завдання: 
-  пошук творчого рішення;
- розкроювання сукні по робочим лекалам;
- організація та планування робочого часу; 
- виготовлення сукні з застосуванням промислового обладнання;
- дотримання норм технологічного процесу;
- презентація виконаної роботи на манекені;
- дотримання правил охорони праці та професійної гігієни.

3. КОНКУРСНЕ ЗАВДАННЯ
3.1. Формат і структура Конкурсного завдання
Конкурсне завдання складається із модуля.

Модуль Час
А Виготовлення жіночої ділової сукні 5 годин

3.2. Вимоги до Конкурсного завдання
Модуль  конкурсного  завдання  базується  на  вміннях  та  навичках,

отриманих під час здобуття професії: «Кравець, закрійник».
Контактна особа: Карбовська Юлія Сергіївна 067-797-21-72

3.3. Схема виставлення оцінок за виконання конкурсного завдання
Конкурсне завдання повинно супроводжуватися схемою виставлення оцінок,
заснованим на критеріях оцінки.

Схеми виставлення оцінок необхідно подати до початку конкурсу.



3.4. Властивості матеріалу або інструкції виробника
Учасники можуть мати власну тканину,  інструменти та інші матеріали

для виконання конкурсного завдання.

4. ОЦІНКА
4.1. Критерії оцінки
У даному розділі визначено критерії оцінки і кількість виставлених балів

(суб'єктивні  та  об'єктивні).  Загальна  кількість  балів  за  всіма  критеріями
оцінки становить 100 балів.

Модуль Критерії Оцін
ка

Суб’єктивна Об’єктивна Загальна
A Виготовлення 

жіночої ділової 
сукні

Всього

4.2. Бали для об’єктивної оцінки
Так. Повний бал 
Ні. Нульовий бал

4.3. Нарахування суб’єктивних балів

Видатна робота 10
Відмінна робота 9
Дуже хороша робота 8
Хороша / похвальна робота 7
Середня робота 6
Базова робота (мінімальний стандарт, прийнятий в галузі) 5
Нижче середнього 4
Слабка робота 3
Дуже слабка робота 2
Неприйнятна робота 1

4.4. Критерії оцінки майстерності
Об'єктивна оцінка:
• Відхилення від конкурсного завдання
• Врахування розміру манекену та виготовлення жіночої сукні 
• Якість виконання роботи
Суб'єктивна оцінка
• Пошиття жіночої сукні
• Ескіз виробу
• Дотримання вимог волого-теплової обробки
• Загальне враження від дотримання технологічного процесу 



Нарахування об'єктивних балів
У  кожного  завдання  є  індивідуальні  критерії,  які  Учасник  і  Експерт

отримують до початку конкурсу.  Ці ж критерії  використовує журі під час
конкурсу для запису штрафних балів.

Штрафні бали
Штрафні  бали  можуть  нараховуватися  у  таких  випадках:  будь-яка

допомога учаснику конкурсу; поради з боку; розмови учасників з глядачами
можуть бути оцінені як консультування. Будь-які такі випадки розглядаються
як  порушення,  або  навіть  як  привід  для  дискваліфікації;  недотримання
санітарних норм, порушення правил безпеки праці.

Якщо  учасником  були  допущені  порушення,  з  об'єктивної  оцінки
віднімається один бал.

Два або більше порушень призводять до дискваліфікації.

Завершення і враження
При  оцінці  загального  враження  виготовленої  жіночої  ділової  сукні

береться до уваги якість виконаної роботи, відповідність моделі матеріалу та
призначення сукні.

5. ГАЛУЗЕВІ ВИМОГИ БЕЗПЕКИ ПРАЦІ
Під час конкурсу учасникам необхідно дотримуватись загальних правил

та вимог, зокрема:
1. Перед початком роботи перевірити  електричне  устаткування  на

справність, цілісність шнура та вилки.
2. Прокладати строчку, притримуючи виріб двома руками по обидва боки

від голки, щоб уникнути проколів пальців голкою.
3. Не  можна  допускати  падіння  праски,  перекручування  шнура  з

утворенням петель і вузлів, перегріву праски.
4. Ножиці,  інструменти  та  додаткові  прилади,  матеріали  тримати  у

власному контейнері.
5. Заправляння верхньої та нижньої нитки, заміну голки проводити тільки

при вимкненому двигуні машини.
6. Працюють у закритому, зручному взутті без підборів.
7. У випадку травмування необхідно проінформувати експерта підняттям

руки для отримання медичної допомоги.

6. МАТЕРІАЛИ ТА ОБЛАДНАННЯ
В Інфраструктурному листку зазначається перелік предметів, матеріалів

та обладнання, що надаються для проведення конкурсу тими установами, які
є відповідальними за його проведення.

Учасники конкурсу мають власний робочий спецодяг.


