
Секція педагогічних  працівників професій швейного виробництва 

 
Професії швейного виробництва 

«Робочі інструменти швейних машин для ниткових з’єднань» Укладач Олеся Гончарюк  

http://vpu3.net.ua/index.html 

Підручник «Кравець. Технологія виготовлення одягу» (авт. Батраченко Н. В., Заряжко І. 

В.)https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-

tekhnchno-osvti/pdruchnik-kravets-tekhnologya-vigotovlennya-odyagu-avt-batrachenko-n-v-zaryazhko--v/ 

Професія творити моду https://posibnyk.fashionglobusukraine.com/zmistblyzu.html 

Матеріали для дистанційного навчання з професії «Швачка» 

https://drive.google.com/drive/folders/1bbLyibOYzzoo8zV0wxqj8mQwHRm4qOk 

Технологія виготовлення одягу  http://tvo.at.ua/ 

"Базовий навчальний блок з професії "Швачка", викладач Кучерук О.А. (ДПТНЗ "Херсонський 

професійний ліцей зв'язку та поліграфії). 

Електронний навчальний ресурс з модуля  ШВЧК 3.1.  Виконання операцій простої 

складності з обробки зрізів, деталей та вузлів натільної білизни. Муравйова Р.П. 

https://sites.google.com/view/myravyova-shvchk-3-

1/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0  

Навчальний посібник «Технологія виготовлення столової, постільної білизни, штор, 

ламбрекенів та аксесуарів» (авт. Царьова Є. С)  https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-

posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-tekhnologya-

vigotovlennya-stolovo-postlno-blizni-shtor-lambrekenv-ta-aksesuarv-avt-tsarova--s/ 

Навчальний посібник "Практичне ескізування одягу" Горбатюк Н.А., Авілкова Л.О., 

Откидач Г.І., Романюк І.Г., Животовська Г.М. https://lib.imzo.gov.ua/pdruchniki-ta-navchaln-

posbniki-dlya-zdobuvachv-profesyno-profesyno-tekhnchno-osvti/navchalniy-posbnik-praktichne-

eskzuvannya-odyagu-gorbatyuk-na-avlkova-lo-otkidach-g-romanyuk-g-zhivotovska-gm/ 

Електронний навчальний посібник, ресурс навчальний посібник«Технологія виготовлення 

жіночих блузок» Ю.Ф. Бевза, Т.П. Герасимчук, О.В. Гнатюк, В.В. Григоренко, Т.В. Гуцалюк, І.О. 

Деліта, М.О. Карпець-Самолюк, Л.В. Козакевич, В.В. Маркова, Т.В. Підгаєцька, В.В. Приходько, 

І.О. Шляхова. За загальною редакцією Є.С.Царьової 

https://drive.google.com/drive/folders/1SD_OpmBoXbL6svGsUlRaYv8GGRym42e6 

Електронний посібник «Виготовлення блузи з застібкою нескладної технологічної обробки»  

Чорна О. М.http://chorna.website/page30.html 

Електронний навчальний посібник «Виготовлення жакета» Кобилянська К.А.   Сучасний 

електронний посібник  Професія Кравець;  4  розряд; КРВ4.3. Виготовлення верхнього 

жіночого одягу.  КРВ4.3.1 Виготовлення жилета чоловічого 

https://sites.google.com/view/elektronuyposibnuk-

kobilyanska/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0-

%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0%20%20%20 

Навчальний практикум «Технологія виготовлення сукні» Маліновська Н. 

https://docs.google.com/document/d/1ObdSRLNsAbJExhkg6JZYbXq8FZaeMNd9/edit 

Навчальний посібник для учнів «Будуємо сукню прямого силуету»Нестеренко Галина 

Анатоліївна 

Електронний підручник «Технологія виготовлення чоловічих штанів» http://tc-1.pto.org.ua/ 

Навчально-наочний посібник «Виготовлення постільної білизни» Зборовець Н.М. 

https://drive.google.com/drive/folders/1Wl4vgHhE4onN5XzpaEtKuW45AHIjSq_r 

Навчально-наочний посібник «Розробка колекції моделей жіночих костюмів «Квітка на 

камені».Побудова креслень,  моделювання комбінезонів та жакетів складного крою»  Т. М. 

Кравченко, Н. М. Зборовець, У. П. Мельник 

https://docs.google.com/document/d/1HMleahWGoUsBCkjf7FfaZ-

ucE1RjXlnS/edit?usp=sharing&ouid=108398201473001331646&rtpof=true&sd=true 
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Навчально-наочний посібник «Техніка виконання виробів в стилі «Печворк»Зражевська Юлія 

Василівна 

Навчально-наочний посібник «Підготовка спідниці до примірки. Проведення 

примірки» Ходякова Марина Віталіївна 

Навчально-методичний посібник «Технологія виготовлення спортивної жіночої форми для 

волейболу» Підгаєцька Т.В., Деліта І.О. 

https://docs.google.com/document/d/1Slv2e6SWnbSqAm_o9TlKkaURAa24gjDA/edit 

Лабораторний практикум з предмета«Основи креслення та спеціальне малювання» 

Методичні вказівки до ЛПР Баськова І.В. https://uk.padlet.com/adamchuk123aaa/hlb8xfarplj8rrfr 

Робочий зошит з предмету «Технологія виготовлення одягу», (Постільна, натільна білизна), 

автор Ткаченко В. В. (Кіровоградська обл.) 

Робочий зошит з предмету «Технологія виготовлення одягу», (Машинні роботи) Ткаченко 

В.В.(Кіровоградська обл.) 

Робочий зошит з предмета «Обладнання швейного виробництва»(С. Кісіль, КПЛ 

ім.А.С.Макаренка, Полтавська область) 

Модульний контроль (кваліфікаційна атестація за навчальним модулем) при підготовці 

кваліфікованих робітників з професії «Кравець» (НМК ПТО у Кіровоградській області) 

"Обробка халата", викладач Козиріна І.Г. (ДНЗ "Херсонське вище професійне училище сервісу та 

дизайну")https://drive.google.com/file/d/1yIwoylNG8CJ0Dk6h2X3QfZEjrW2KaLq1/view 

Методична розробка уроку "Обробка халата з вшивним рукавом" (Т.М.Васильєва, майстер 

виробничого навчання ДПТНЗ "Херсонський професійний ліцей зв'язку та поліграфії"). 

"Обробка жилета", викладач Смірнова О.А. (Каховський професійний ліцей сфери послуг). 

Методична розробка уроку "Обробка кишені в рамку на задніх половинках чоловічих 

штанів" (Є.І.Понік, майстер виробничого навчання ДНЗ "Херсонське вище професійне училище 

сервісу та дизайну"). 

Методична розробка уроку Розрахунок та побудова креслення прямої спідниці. Швейний 

профіль  (Савицька Ю.М. ДПТНЗ „Рівненський центр професійно-технічної освіти сервісу та 

дизайну“) 

Відео-урок «Обробка застібки потайною тасьмою-блискавкою» 

https://www.youtube.com/watch?v=nYmOS4_THCA 
Інтернет – виставка знахідок методичного забезпечення швейних професій на тему: «Пошук 

педагогічних ідей та їх реалізація» педагогів закладів профтехосвіти Чернігівщини 

https://ru.padlet.com/sidorenko7roman/u5knon58rxyu 
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