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АНОТАЦІЯ
Методична розробка уроку виробничого навчання, розроблена за
темою програми №10 «Розробка конструкцій виробів на фігури з
відхиленням», розкриває методику проведення уроку практичного навчання
за професією «Закрійник» 5 розряду.
У даній методичній розробці за темою уроку «Особливості побудови
конструкції піджака з відносно широкими стегнами по відношенню до
півобхвату грудей» надані рекомендації по веденню уроку виробничого
навчання, послідовний план уроку, креслення побудови піджака на типову
фігуру, креслення особливостей побудови піджака на фігуру з відхиленням,
порівняння побудови піджаків типової фігури та фігури з відносно широкими
стегнами по відношенню до півобхвату грудей, фото зйомки макету
чоловічого піджака на фігуру з відхиленням по даній темі.
Базою для побудови креслення піджака на фігуру з відхиленням
являється тема №8 «Побудова креслення і розкрій чоловічого піджака на
типову фігуру».
Велике значення має метод бездефектного виготовлення швейних
виробів, здача готового виробу замовнику з першого пред’явлення. Одним із
заходів упровадження цього методу на підприємстві являється розробка
креслення піджака на фігури з відхиленням. Це дає можливість чітко
виконати розкрій та зменшити затрату робочого часу. Бездефектне
виготовлення виробів сприяє вихованню у майстрів виробничого навчання та
учнів високої відповідальності за якість виготовленої продукції.
Дана методична розробка містить практичні рекомендації майстрам
виробничого навчання щодо планування, організації та проведення уроків на
будь якому ступені навчання професії за програмою Державного стандарту,
служить для обміну досвідом та практичною допомогою при удосконаленні
знань та умінь на практиці.

1.ВСТУП
Враховуючи науково-технічний прогрес збільшується роль творчої
активності робітників у всіх сферах виробництва. В умовах ринкових
відносин, професійно – технічна освіта ставить підвищені вимоги при
підготовці конкурентоспроможних, творчих, з високим рівним професійної
майстерності, з яскравою індивідуальністю робітників.
Пріоритетом в напрямках освіти є формування творчості учнів здатних до
гнучкої адоптації в будь яких умовах. Саме тому існує необхідність у
вдосконаленні існуючих педагогічних систем, розробці нових систем,
створені нових методів для підвищення якості навчально – виховного
процесу, щоб забезпечити країну високо кваліфікаційними спеціалістами.
Велике значення надається застосуванню при підготовці закрійників, крім
традиційних систем крою, сучасних провідних та авторських способів
розкрою одягу. Для цього необхідно самостійно вдосконалювати свою
майстерність по вивченню сучасного досвіду закрійників, модельєрів,
художників.
Завдання не можуть бути виконанні всіма учнями в один і той же час з
однаковим результатам без індивідуально – диференційованої допомоги.
Таким чином розвиток творчості обов’язково повинен поєднуватися з
індивідуалізацією в навчально-виховному процесі .
Сьогодні розробляються нові системи крою, технології виготовлення
виробів, форми одягу, змінюється зміст та мета освіти, але при професійно –
теоретичній та професійно – практичній підготовці основною формою в
ПТНЗ являється урок.
Урок – це динамічна фронтально – групова організаційна форма
навчального процесу, обмежена визначеним відрізком часу, яка проводиться
педагогом із групою учнів постійного складу і включає мету,зміст, форми,
методи і засоби навчання для рішення задач навчання, розвитку і виховання.
Урок,як форма навчання, має визначену структуру, обумовлену педагогом в
залежності від дидактичних цілей і реальних умов навчального процесу. Це
педагогічний витвір, а тому він повинен відрізнятися цілісністю, внутрішнім
взаємозв’язком всіх структурних елементів, єдиною логікою діяльності
педагога і учнів.
Урок необхідно розглядати не як статичну форму знань, а як варіативну
форму організації процесу цілеспрямованої взаємодії і спілкування педагога і
учнів.

Сучасний урок відрізняється від традиційного цілями, змістом, методами
та засобами реалізації, рівнем активізації діяльності учнів, структурою,
темами.
Найбільш загальна характеристика сучасного - уроку – це показник
самостійності і активності учнів. Чим меншу активність під час уроку
виявляє педагог і чим більше спонукає він учнів до активності, тим
інтенсивнішим стає професійний розвиток учня.
Сучасний і майбутній роботодавець у системі маркетингу зацікавлений в
працівникові, який має наступні якості:
- уміння логічно мислити;
- уміння вирішувати проблеми;
- уміння приймати рішення;
- уміння одержувати і використовувати інформацію;
- уміння планувати свою діяльність;
- уміння вчитися;
- багатокультурні навички;
- комунікативні (уміння слухати і правильно інтерпретувати
інформацію);
В майстернях училища найбільш часто проводиться урок виробничого
навчання, який складається з організаційної частини, вступного
інструктажу, поточного інструктажу, заключного інструктажу.
Керівна роль на уроці виробничого навчання належить майстру
виробничого навчання, який повинен досконало володіти майстерністю,
методикою проведенню уроку на високому науково – педагогічному рівні.

2.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПІДГОТОВКИ МАЙСТРА
ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ДО ЗАНЯТЬ
Кожного року змінюються умови праці, впроваджується нове обладнання,
запроваджується нова технологія, міняється форма виробів,силует, фасон –
отже вносяться зміни в обробки одягу. С кожним роком ростуть вимоги в
підготовці робітників.
Майстри виробничого навчання
повинні підвищувати свої практичні
знання, педагогічну кваліфікацію, приймати участь у розробці методичної
документації.
Перед початком навчального року майстер виробничого навчання приймає
участь в роботі методичної комісії по профілю при розробці тематичного
плану.
Велике значення в організації та проведенні уроків виробничого навчання
має підготовка майстра до кожного уроку. При підготовці до уроку майстер
виробничого навчання повинен:
- проаналізувати підсумки попередніх занять з метою виявлення причин
недоліків та внесення змін і доповнень у наступний урок;
- визначити основну дидактичну мету уроку;
- визначити тип, вид, структуру уроку та час, відведений для проведення
кожного його елементу;
- скласти план уроку;
- підготувати науково – технічну та методичну літературу, а також
матеріали з передового досвіду за темою уроку;
- намітити практичні та навчально-виробничі роботи, вправи, завдання
для самостійної роботи учнів під час закріплення нового навчального
матеріалу;
- підготувати дидактичне і матеріально – технічне забезпечення уроку;
- визначити міжпредметні (внутрішньопредметні) зв’язку та прийоми їх
реалізації на уроці;
- визначити типові помилки, які допускають учні під час вправ, намітити
засоби їх попередження або виправлення;
- приготуватися до показу на уроці наочних засобів, експериментів,
нових операцій і прийомів трудової діяльності;
- визначити зміст і обсяг домашнього завдання учнів;
- спланувати методику та форму контролю якості З,У,Н учнів на уроці.
Зміст та порядок підготовки майстра до уроку багато в чому залежить
від періоду навчання, змісту навчального матеріалу, досвіду майстра, складу
учнівської групи. Процес підготовки майстра виробничого навчання до

уроку, планування процесу проведення уроку, забезпечує виконання
навчальних планів та програм, раціональне використання обладнання, зв'язок
теоретичного навчання з практичним.
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Мета уроку:
навчальна – сформувати уміння та навички побудови конструкції піджака
згідно технічних вимог;
розвиваюча – на основі знань умінь і навичок формувати професійну
самостійність, наполегливість в досягненні мети, логічне, аналітичне
мислення при побудові конструкції піджака з відхиленням;
виховна – виховати почуття відповідальності за кінцевий результат,
формувати навички охайності, комунікативні навички в роботі з замовником.
Методична мета – раціональне використання попередньо набутих знань у
вирішені поставленого завдання.
Тип уроку – урок формування складних умінь.
Вид уроку – самостійна робота.
Метод навчання – словесний, наглядний, практичний.
Форма діяльності учнів на уроці – індивідуальна.

Матеріально–технічне оснащення уроку:
- інструменти та пристосування: голки, ножиці, наперсток, нитки,
сантиметрова стрічка, крейда, булавки, лінійки-лекала, манекени чоловічої
фігури, макет піджака.

Дидактичне оснащення уроку:
-

креслення піджака на типову фігуру М1:4 – 15 шт.
креслення піджака на фігури з відхиленням М1:4 – 60 шт.
інструкції з охорони праці – 6 шт.
технічні засоби: персональний комп’ютер , екран, проектор.

9)Міжпредметні зв’язки:
- Предмет: «Конструювання одягу»
Тема: «Особливості конструювання одягу на різні типи фігур. Використання
базових основ».
- Предмет: «Технологія розкрою»
Тема: «Технічні вимоги на розкладку лекал на тканині».
- Предмет: «Матеріалознавство»
Тема: «Асортименти сучасних тканин, їх властивості при розкроюванні».
- Предмет: «Охорона праці»
Тема: «Основи безпеки праці в галузі».

ХІД УРОКУ:
Планова
затрата часу
1
3 хв.
2 хв.

10 хв.

20 хв.

Зміст діяльності майстра виробничого навчання

Учні

2
І ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА
1.Перевірка по журналу присутніх учнів
2.Готовність учнів до уроку
ІІ ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ
1.Повідомити тему програми
2.Повідомити тему уроку
3.Актуалізація знань:
- правила з ОП при виконанні ручних робіт
(додаток 1);
- скільки примірок може бути при виготовлені
плаща чоловічого (додаток 2);
- розповісти від чого залежить кількість примірок;
- розповісти послідовність проведення І примірки;
- розповісти про без примірочний метод
виготовлення чоловічих піджаків(додатки 2.1; 2.2).
4. Викладання нового матеріалу:
- види фігур з відхиленням (додатки
3;3.1;3.2;3.3;3.4;3.5);
- використання базової основи для внесення
змін при побудові конструкцій піджака, та
технічного моделювання на фігуру з
відхиленням (додаток 4);
- внесення змін в деталі піджака при побудові
конструкції на фігуру з відхиленням
(додаток 4.1);
- основна формула розрахунку різниці
півобхвату стегон при побудові креслення на
фігуру з відхиленням (додаток 4.1);
- особливості змін при креслені спинки
(додаток 4.1);
- особливості змін при креслені пілочки
(додаток 4.1);
- особливості змін при креслені бічка
(додаток 4.1);
- дефекти що виникають при креслені піджака,
без врахування особливостей фігури з
відхиленням (додаток 4.2);
- застосування передових інноваційних
технологій при побудові конструкції ;
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Рапорт старости

Слухають
Слухають

Відповідають

Слухають
Слухають
Слухають
Дивляться

Дивляться
Дивляться
Дивляться
Слухають

Дивляться

- вивчення досвіду передових швейних
підприємств;
- проведення примірки макету на фігуру з
відхиленням (фото зйомки – додаток 4.3).
ІІІ ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ
- розрахувати різницю півобхвату стегон при
Розраховують та
відповідають
побудові креслення піджака на фігуру з
10 хв.
відносно вузькими стегнами по відношенню
до ПОГ (додаток 5.1).
1
2
3
- в яких деталях піджака відбудеться
Відповідають
розширення та звуження (додаток 5.2;5.3);
- дефекти що виникнуть при кресленні піджака
Відповідають
10 хв.
без врахування особливості фігури з вузькими
стегнами ;
Відповідають
- тестове завдання на упорядкування і
визначення послідовність конструювання,
моделювання та розкрою піджака
(додаток 5.4).
5 хв.

185 хв.

15 хв.

ІV РОЗПОДІЛ ЗАВДАННЯ УЧНЯМ
1.Приступити до розрахунку, побудови та
технічного моделювання піджака на фігуру з
відхиленням.
V ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ
1.Цілові обходи майстром робочих місць.
2.Перевірка правильності організації учнями
робочих місць та правильності виконання трудових
прийомів.
3.Перевірка послідовності конструювання,
моделювання, розкрою, піджака на фігуру з
відхиленням
4.Уміння використовувати креслення на фігуру з
відхиленням.
5.Перевірка умінь використання інструментів,
пристосувань.
6.Прийомка та оцінка якості робіт в ході виконання
завдання (додаток 6).
7.Виявлення прогалин у знаннях учнів, своєчасна
ліквідація їх.
8.Застосування набутих знань на практиці.
V ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ
1.Підведення підсумків роботи учнів на уроці.
2.Якість робіт кожного учня та заходи усунення
помилок.

Слухають

Виконують
завдання

Слухають

3.Оцінювання робіт учнів.
4.Повідомленя про досягнення мети та задач уроку.

5 хв.

1

VІІ ДОМАШНЕЗАВДАННЯ
1.Вивчити тему: «Побудова креслення піджака на
фігуру з відносно широкими та вузькими стегнами
по відношенню до півобхвату грудей».
2.Повторити тему: «Побудова жіночого жакету».
Рекомендована література для виконання
домашнього завдання: Е.Б. Коблякова «Основи
конструювання одягу», І.Я. Гріншпан
«Конструювання чоловічого верхнього одягу по
2
індивідуальним замовленням населення»,
М.Л. Воронін «Конструювання та виготовлення
чоловічого верхнього одягу без примірочним
методом».

Майстер виробничого навчання

Слухають

3

Л.Ф. Молодча

ДОДАТКИ

Організація робочого місця учнів
Правильна організація робочого місця сприяє продуктивності та
якості роботи. Роботи виконуються різноманітні,тому організація
робочих місць може бути різною:
- приступати до роботи без інструктажу з охорони праці забороняється;
- неправильна робоча поза спричинює швидке стомлення, внаслідок
чого змінюється продуктивність праці;
- робоче місце повинно утримуватися в чистоті і порядку;
- не дозволяється завалювати місця і проходи готовою продукцією,
матеріалами, відходами та іншими предметами;
- перед початком роботи треба перевірити справність
устаткування інструментів, заземлення усіх механізмів, а також
труб, у які взято електропроводку;
- робоче місце повинно бути освітлене;
- під час роботи не можна займатись сторонніми справами,
відволікати від роботи інших;
- на робочому місці слід користуватися інвентарем, необхідним для
зберігання інструменту і пристроїв;
- необхідно стежити за достатньою вентиляцією на робочому місці;
- при розкрої тканини використовують ножиці, які підбирають
залежно від виконуваної операції та виду тканини;
- при виконанні ручних робіт необхідно використовувати наперсток;
- голки повинні бути гострими,пружними, добре відполірованими;
- голки та кравецькі булавки потрібно зберігати в спеціальних
пристосуваннях;
- вся середина столу має бути вільна,на ній розкладається тканина або
виріб;
- обережно користуватись ножицями, не рекомендується залишати їх
на столі відкритими, переносити з місця на місце, тримаючи лезами
до гори;
- передавати ножиці з рук в руки треба закритими, ручками до того
хто їх бере;
- по
закінченню роботи необхідно
скласти інструменти,
пристосування та прибрати робоче місце.

Додаток № 1

ІНСТРУКТАЖ З ОХОРОНИ ПРАЦІ З ТЕМИ:
«Особливості побудови конструкції піджака з відносно широкими
стегнами по відношенню до півобхвату грудей»
Учень повинен:
− приступати до виконання робіт у робочому одязі та взутті без підборів;
− волосся підібрати під головний убір;
− виконувати лише ту роботу, яку доручив майстер;
− пам9ятати про особисту відповідальність за виконанням правил охорони праці та
безпеку учнів, що працюють поруч;
− вміти користуватися первинними засобами пожежогасіння і вміти надавати першу
медичну допомогу потерпілим.
Вимоги безпеки праці перец початком роботи:
− перевірити і підготувати своє робоче місце, переконатися, що воно відповідає безпечним
умовам праці (достатньо освітлене, не захаращенне);
− перевірити справність робочого інструменту;
− перевірити наявність і справність заземлення обладнання, наявність діелектричного
килимка;
− про всі замічені недоліки доповісти майстру виробничого навчання.
Вимоги безпеки праці під час виконання робіт:
− суворо дотримуватись безпечних умов праці;
− користуватися наперстком при виконанні ручних робіт;
− голку передавати вперед вушком;
− при роботі не відволікатися самому і не відволікати увагу інших;
− не користуватися іржавими та тупими голками;
− не брати голки, швейні булавки до рота;
− передавати ножиці вперед кільцями;
− тримати леза ножиць закритими;
− утримувати в чистоті та порядку робоче місце.
Вимоги безпеки праці після закінчення роботи:
− доповісти майстру виробничого навчання про закінчення роботи;
− вимкнути місцеве освітлення;
− вимкнути автоматичний вимикач;
− старанно прибрати своє робоче місце;
− інструменти і прилади скласти у відповідні для цього місця;
− про всі замічені недоліки, негайно доповісти майстру виробничого навчання.
Забороняється:
− виконувати ручні роботи поблизу обертових частин машини;
− захаращувати проходи до робочого місця;
− працювати без головного убору та взуття;
− їсти під час роботи.

Плащ чоловічий прямого силуету
з кокетками, які переходять у
цільнокроєнний рукав

Додаток 2

Додаток 2.1

Додаток 2.2

Типова фігура

Додаток 3

Фігура перегибиста

Додаток 3.1

Фігура сутула

Додаток 3.2

Фігура з різновисокими
плечами

Додаток 3.3

Фігура з виступаючою груддю

Додаток 3.4

Фігура повна

Додаток 3.5

Фігура з широкими стегнами
відносно півобхвату грудей

Додаток 3.6

Фігура з вузькими стегнами
відносно півобхвату грудей

Додаток 3.7

Побудова піджака чоловічого напівприлягаючого силуету на типову фігуру

Додаток 4

Особливості побудови конструкції піджаків з відносно широкими стегнами
по відношенню до півобхвату грудей
Розрахунки при внесені змін у конструкцію піджака з
відносно широкими стегнами по відношенню до
півобхвату грудей
Мірки
ПОГ - 50
ПОС - 55

Припуски
Пс - 4

Розрахунок різниці між ПОГ та ПОС

Рпос = ПОС – (ПОГ+2) = 55 – (50+2) = 55-52=3

Додаток 4.1

№
п/п

Назва ділянки

1

Розширення спинки
по середньому шву

2

Розширення спинки
по боковому зрізу

3

Розширення
бокового зрізу
пілочки на лінії
кишені

Напря
мок

←
→
←

Метод визначення та разрахункові
формули

Б1Б1′ = Т1Т1′ = Н1Н1′ = 1/6 Рпос =
= 1/6 *3 = 0,5
Б2Б2′ = Т2Т2′ = Н2Н2′ = 1/6 Рпос =
= 1/6 *3 = 0,5
КК9 = Г4Г9 + 1/3 Рпос = 4 + 1/3 *
*3=5

Порівняння побудови конструкцій піджаків типової фігури та фігури
з відносно широкими стегнами по відношенню до півобхвату грудей

Додаток 4.2

Піджак класичний з вузькими
стегнами по відношенню до ПОГ

Додаток 5

Особливості побудови конструкції піджаків з відносно вузькими
стегнами по відношенню до півобхвату грудей
Мірки

Припуски

ПОГ - 50

Пс – 4,5

ПОС - 49

Розрахунок різниці між ПОГ та ПОС

Рпос = ПОС – (ПОГ+2)
Додаток 5.1

Рпос = ПОС – (ПОГ+2) == 49– (50+2) = 49-52=-3

Додаток 5.2

Особливості побудови конструкції піджаків з відносно вузькими стегнами
по відношенню до півобхвату грудей

Мірки

Припуски

ПОГ - 50
ПОС - 49

Пс – 4,5

Розрахунок різниці між ПОГ та ПОС

Рпос = ПОС – (ПОГ+2) = 49– (50+2) = 49-52=-3
№
п/п

Назва
ділянки

1

Розширення
спинки по
середньому
шву
Розширення
спинки по
боковому
зрізу
Розширення
бокового
зрізу
пілочки на
лінії кишені

2

3

Додаток 5.3

Напря
мок

←
→
←

Метод визначення та
разрахунковні
формули
Б1Б1′ = Т1Т1′ = Н1Н1′ = 1/6 Рпос =
= 1/6 *(-3) = -0,5

Б2Б2′ = Т 2Т2′ = Н2Н2′ = 1/6 Рпос =
= 1/6 *(-3) = -0,5

КК9 = Г4 Г9 + 1/3 Рпос = 4 + 1/3 *
* (-3) = 3

Порівняння побудови конструкцій піджаків типової фігури
та фігури з відносно вузькими стегнами по відношенню до півобхвату грудей

Додаток 5.4

Визначити послідовність конструювання,
моделювання та розкрою піджака:
1. Побудова креслення на папері;
2. Вибір прибавок на вільне облягання;
3. Виготовлення лекал;
4. Зняття мірок;
5. Розкладка лекал на тканині;
6. Розкрій піджака;
7. Вибір фасону;
8. Моделювання піджака;
9. Попередній розрахунок;
10. Вибір тканини.

Картка контролю проведенню
уроку виробничого навчання
Тема програми: «Розробка конструкції виробів на фігури з відхиленням»
Тема уроку: «Особливості побудови конструкції піджака з відносно
широкими стегнами по відношенню до півобхвату грудей»
№
п/п

ПІБ учня

Організація Зовнішній
робочого
вигляд
місця

Правильність
виконання
трудових
прийомів

Якість
виконання
робіт

Дотрима
ння
норм
часу

Дотриман
ня норм
охорони
праці

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Майстер виробничого навчання

Молодча Л.Ф.

Оці
нка

Конспект
1.ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА
Перевірка по журналу присутніх учнів і зовнішнього вигляду.
2.ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ
Тема програми: Розробка конструкцій виробів на фігури з відхиленням.
Тема сьогоднішнього уроку – Особливості побудови конструкції піджака з
відносно широкими стегнами по відношенню
до півобхвату грудей.»
Мета уроку: Формування знань, умінь, навичок побудови конструкції
піджака.
Актуалізація знань
Перш ніж перейти до вивчення нової теми повторимо правила з
охорони праці при виконанні ручних робіт.
Назвіть тему попереднього уроку. «Проведення примірки плаща
чоловічого та внесення змін в деталі після примірки». (рис. плаща)

- назвіть кількість примірок які можуть застосовуватись при виготовлені
плаща чоловічого;
- застосування вимірювального жилету для зняття мірок та
безпримірочного методу;

- від чого залежить кількість примірок;
- послідовність проведення І примірки;
Викладання нового матеріалу
1.Види фігури з відхиленням;
Окрім типової фігури бувають фігури з відхиленням:
-

типова фігура (додаток 3)
перегибиста фігура (додаток 3.1);
сутула фігура (додаток 3.2);
фігура з різновисокими плечами (3.3);
фігура з виступаючою груддю (додаток 3.4);
фігура повна (додаток 3.5);
фігура з широким стегнами (додаток 3.6);
фігура з вузькими стегнами (додаток 3.7);

2. Для побудови креслення піджака на фігури з широкими стегнами відносно
півобхвату грудей застосовується типова основа побудови піджака. Після
внесення в креслення виконується технічне моделювання – коміру, краю
борту, кишень.

3. Зміни при побудови креслення на фігуру з відхилення виносяться в деталі
спинки, пілочки відрізного бічка. Побудова верхнього та нижнього рукавів,
нижнього коміру залишається без змін.
4.Для визначення змін застосовується розрахункова формула різниці
півобхвату стегон. Для фігури з широкими стегнами припуск по стегнам
менше чим на фігуру типову, щоб ще більше не підкреслити ширину стегон.
Мірки
ПОГ - 50
ПОС - 55

Припуски
Пс - 4

5.При кресленні середнього шва спинки визначається по формулі величина
розширення Н1 Н11; Б1 Б11 ; Т1 Т11.

6.При креслення бокового зрізу спинки визначається по формулі ширина
розширення Н2 Н21; Б2 Б21 ; Т2 Т21.

7.При побудові креслення спинки видно, що змінюється ширина спинки від
лінії талії до лінії низу.
8.При побудові креслення пілочки визначається по формулі величина
розширення на рівній кишені – К К9. Дальша побудова пілочки виконується
як на типову фігури.

9. Побудова бічка виконуються по методу типової фігури .

10. Запитання до учнів - необхідно перевірити, після внесення змін ширину
виробу на лінії глибини пройми та лінії стегон.
(ПОГ + Пг+ Пш) - ширина піджака на лінії глибини пройми;
(ПОБ + Пб + Пш) – ширина піджака на лінії стегон.
11.При порівняні конструкції типової фігури та фігури з відхиленням видно,
що по середньому шву та боковому зрізу спинка розширилась. Пілочка від
талії вниз теж розширилась, бічок звузився.

12. Якщо не враховувати особливості фігури при побудові піджака на фігуру
з широкими стегнами, виникне дефект піджака – широкий бічок по лінії
стегон, завужена пілочка та спинка. Бічний шов в нижній частині виробу
переміститься в сторону спинки. При побудові виробу на фігуру з широкими
стегнами обирається напівприлегаючий силует.
13.Для побудови креслення любого виробу застосовується інноваційні
технології – зокрема програма САПР . Така програма є в нашому училищі, ви
знайомі з роботу цієї програми. При застосуванні програми САПР

зменшується витрата часу на побудову конструкції та збільшується
продуктивність праці.
14.На Україні існують передові швейні підприємства, на яких
використовуються передові прогресивні технології – швейне виробництво
М. Вороніна . При житті він розробляв нові конструкції застосовував
передові методи. Сьогодні ми говорили про вимірювальні жилети, як
розробив та запровадив в виробництво М. Воронін. В Одесі теж існують
передові підприємства, з якими ми співпрацюємо, проходим виробничу
практику, буваємо на екскурсіях. Це швейне підприємство СМІЛ та приватне
підприємство
«ЗАМАЛЕТДІНОВ».
Ці
підприємствах
повністю
комп’ютерізовані .
15.Застосування особливостей побудови піджака на фігуру з широкими
стегнами розглянемо на замовнику.

ЗАКРІПЛЕННЯ МАТЕРІАЛУ ВСТУПНОГО ІНСТРУКТАЖУ
- розрахувати різницю півобхвату стегон при побудові креслення
піджака на фігуру з відносно вузькими стегнами по відношенню до ПОГ.

- в яких деталях піджака відбудеться розширення та завуження;

- дефекти що виникнуть при кресленні піджака без врахування
особливості фігури з вузькими стегнами;
- тестове завдання на упорядкування і визначення послідовність
конструювання, моделювання та розкрою піджака.

Послідовність конструювання, моделювання та
розкрою піджака:
Вибір фасону
Вибір тканини
Зняття мірок
Вибір прибавок на вільне облягання
Попередній розрахунок
Побудова креслення на папері
Моделювання піджака
Виготовлення лекал
Розкладка лекал на тканині, згідно ТВ
10. Розкрій піджака

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

РОЗПОДІЛ ЗАВДАННЯ УЧНЯМ
1.Приступити до розрахунку, побудови та технічного моделювання
піджаків на фігуру з відхиленням по заданим вимірам.

ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ
1.Цілові обходи майстром робочих місць.
2.Перевірка правильності організації учнями робочих місць та правильності
виконання трудових прийомів.
3.Перевірка послідовності конструювання, моделювання, розкрою, піджака
на фігуру з відхиленням
4.Уміння використовувати креслення на фігуру з відхиленням.
5.Перевірка умінь використання інструментів, пристосувань.
6.Прийомка та оцінка якості робіт в ході виконання завдання (додаток 6).
7.Виявлення прогалин у знаннях учнів, своєчасна ліквідація їх.
8.Застосування набутих знань на практиці.
ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ
1.Підведення підсумків роботи учнів на уроці.
2.Якість робіт кожного учня та заходи усунення помилок.
3.Оцінювання робіт учнів.
4.Звістка про досягнення мети та задач уроку.
ДОМАШНЕЗАВДАННЯ
1.Вивчити тему: «Побудова креслення піджака на фігуру з відносно
широкими та вузькими стегнами по відношенню до півобхвату грудей».
2.Повторити тему: «Побудова жіночого жакету».
Рекомендована література для виконання домашнього завдання: Е.Б.
Коблякова «Основи конструювання одягу», І.Я. Гріншпан «Конструювання
чоловічого верхнього одягу по індивідуальним замовленням населення»,
М.Л. Воронін «Конструювання та виготовлення чоловічого верхнього одягу
без примірочним методом».

ВИСНОВКИ
Методична розробка з виробничого навчання за темою програми:
«Розробка конструкції виробів на фігури з відхиленням» за темою уроку
«Особливості побудови конструкції піджака з відносно широкими стегнами
по відношенню до півобхвату грудей» виконана для систематизації
матеріалів з досвіду роботи за даною тематикою.
Урок виробничого навчання це не лише форма організації навчально –
виховної діяльності у вигляді співпраці учнів та майстра, але і творча робота
майстра.
Упровадження в навчальний процес особливостей побудови креслення на
фігури з відхиленням допомагає учнями максимально засвоїти та
використовувати знання, стимулювати розвиток мислення та уяви,
застосовувати ці знання на виробництві.
Застосування змін в побудові конструкції дозволяє виконати розкрій
виробу чітко, ефективно, провести примірки та пошив з мінімальними
затратами часу.

СПИСОК ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ
1.Інновації у системі професійно – технічної освіти України/ Укр. – канад.
Проект «Децентралізація упр. проф.. навчанням в Україні»; уклад Щербак
О.І.,за ред. Т.М. Десятова – К., 2008 р. – ВЦ «Просвіта», 40с. – (Професійно –
технічна освіта). – бібліограф.:с.39.
2.Інноваційні педагогічні технології навчання професії. Монографія/
Нікуліна А.С., Максименко Ю.Б., Матвеєв Г.П., Заславська С.А.,
Сілаєва І.Є., Костюченко М.П., Молчанов В.М.;за ред... Нікуліної А.С. –
Донецк: Донецький ІПОІПП, 2005. – 385с.
3.Тертична О.В. Аналіз уроків виробничого навчання // Науково –
методичний вісник «Професійна освіта». – 2006. - №1-2.
4.Щербак О.І. Нова організаційно – педагогічна форма професійного
навчання // Професійно - технічна освіта. – 1999 - №1. – С.34-36.
5.Фіш Р.П. «Конструювання чоловічого одягу на фігури з відхиленням» М. Легка індустрія, 1971. – 144 с.
6.Гриншпап І.Я. «Конструювання чоловічого верхнього одягу по
індивідуальним замовленням населення» - М.: Легка та харчова
промисловість, 1982 – 208с.
7.Воронін М.Л. «Конструювання і виготовлення чоловічого верхнього
одягу без примірочним методом» - Київ:. Техніка, 1985. – 228 с.

