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План уроку з предмету "Основи конструювання одягу" 

професія "Кравець"                   кваліфікація 3 розряд 

Тема. Конструювання базової основи плечових виробів. Мірки, необхідні для 

побудови креслення основи плечового виробу. Прибавки.  

Мета:   

- формувати вміння правильно знімати мірки та обирати модель залежно 

від призначення: 

- виховувати пізнавальні потреби, цікавість та активність,  

- розвивати моторні навички, цілеспрямованість та самостійність. 

Інструменти і матеріали: зошит, роздатковий матеріал, сантиметрова стрічка, 

лінійка, олівець. 

Міжпредметні зв’язки: математика, креслення. 

Тип уроку:  комбінований. 

Хід уроку 

І. Організаційний момент 

Перевірка підготовленості робочих місць, наявності робочого одягу. 

ІІ. Актуалізація опорних знань та чуттєвого досвіду учнів 

     2.1. Для чого нам потрібен одяг? 

     2.2. Як можна класифікувати весь одяг? 

     2.3. Які мірки необхідно зняти для пошиття плечового виробу без коміра і рукавів?  

ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів 

IV. Повідомлення теми уроку. 

V. Визначення мети (завдань) для учнів на урок 

     Очікувані результати  

УЧЕНЬ МАЄ ЗНАТИ: види плечових виробів; визначення понять «мода», «стиль», 

«силует»», фасон», «модель»;  мірки для побудови креслення та їх умовний запис; 

розуміти призначення прибавки 

     Вміти: знімати мірки, будувати креслення 

VI.  Вивчення нового матеріалу     

     6.1. Види плечового одягу. 
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     По матеріалу, крою, формі одягу часто можна судити про кліматичні умови, в яких 

живе людина, його національній належності, про культурний рівень і  матеріальний 

благоустрій. 

     Одяг має різний асортимент (Асортимент – вироби, об’єднані в самостійні групи за  

певними ознаками : за призначенням, матеріалом.) Наприклад: плечовий і поясний 

одяг; натільна білизна; домашній одяг. Кожна з цих груп складається з великої 

кількості виробів. Про вироби поясного одягу ми вже знаємо. А такі вироби, як сукні, 

сарафани, халати, блузки, жилетки відносяться до верхнього плечового одягу. 

      До одягу ставляться певні вимоги: він має бути достатньо вільним, зручним, легко 

прасуватися, пратися, чиститись, бути міцним, гарним по фасону і обробці, 

враховувати вік, особливості зовнішності і будови тіла людини. 

   6.2. Мода, стиль, силует. 

    Мода – це сукупність звичок, смаків, тих досягнень, що проявляються у зовнішніх 

формах побуту, у певному суспільному середовищі в даний час. 

   Силует – це зовнішній контур форми одягу, його площинне зображення. 

Направлення моди відображається перш за все в силуеті. Він зберігається в моді 

довгий час, т.б. зовнішні риси міняються дуже рідко. 

    Існують такі види силуетів: прилягаючий, напівприлягаючий, прямий, вільний. 

Змінюється частіше положення ліній плечей, талії, низу виробу, форми рукавів. 

    Фасон – це зовнішня пластична форма одягу, зразок, який потребує особливого 

розкрою тканини, який у свою чергу визначає певний стиль у одязі. 

     Стиль – це певний характер, відмінні риси, виражені у всіх деталях одягу, його 

структурі, крої. 

     Модель –це зразок виробу у вигляді малюнка, готового виробу. 

     

 6.3. Мірки, необхідні для побудови креслення основи плечового виробу. 

Прибавки. 

Зняття мірок. 

1. Мірки знімають, дотримуючись певної послідовності, уникаючи лишніх обертів 

фігури. 

2. Місце розташування талії фіксується шнуром. 
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3. Спочатку знімають мірки зі сторони переду, починаючи з обхватних, а потім зі 

сторони спини. 

4. Перша мірка – Ош, далі сантиметрову стрічку переводять на пахвові впадини і 

знімають мірку ОгІ, не змінюючи положення стрічки на спині, потім стрічку 

переміщують на лінію талії, стегон, знімаючи відповідно мірки От і Ос. 

5. Мірки Вг і Дтп знімають одним прийомом, не віднімаючи стрічки від перетину 

основи шиї з середньою лінією плечового ската. Аналогічно знімають  довжину 

спини до лінії талії – мірка Дтс, але зі сторони спинки. 

6. Ширину плеча ( Шп )знімають від основи шиї до плечової точки. 

Для побудови креслення сукні знімають мірки, наведені в інструкційній карті № 1 

(таб. 1). 

Для побудови креслення необхідно знати не тільки мірки фігури людини, а й 

величини прибавок. 

Прибавка – це величина, на яку потрібно збільшити мірку фігури людини для 

отримання заданої форми одягу, а також для забезпечення вільного руху , дихання, 

кровообігу. Прибавка позначається буквою П, а ділянку прибавки – малою літерою 

поряд з літерою П. Наприклад, Пт -  прибавка до півобхвату талії, Пс — до 

півобхвату стегон і т. д. Прибавки не постійні, вони змінюються залежно від 

ступеня прилягання. Прибавки наведені в інструкційній карті №1, (таб.2). 

VII. Формування умінь та навичок учнів.  Практична робота 

Вимоги до практичної роботи 

1. Аналіз завдань практичної роботи 

2. Забезпечення учнів необхідними матеріалами та інструментами 

3. Дотримання правил безпечної праці, організації робочого місця та санітарно-

гігієнічних вимог під час виконання завдань практичної роботи 

4. Самостійне виконання учнями завдань практичної роботи за інструкційними 

картками 

5. Контроль учителя з метою виявлення недоліків у знаннях та вміннях учнів 

6. Здійснення вчителем поточного інструктажу 

7. Організація самоконтролю та взаємоконтролю учнів 

8. Підбиття підсумків практичної роботи 
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 демонстрація кращих робіт; 

 аналіз недоліків та визначення шляхів їх усунення; 

 оцінювання результатів практичної роботи. 

Інструкційна карта № 1.                                   Таблиця  

Мірки для побудови креслення сукні. 

№ 

п/п 
Мірка 

Умовне 

позна- 

чення 

Спосіб вимірювання 

Значен-

ня, см, 

для 

зросту 

158 см 

Свої 

значен-

ня, 

см 

1 Півобхват шиї Сш Сантиметрова стрічка проходить по 

основі шиї і з’єднується над яремною 

виїмкою 

18  

2 Півобхват  грудей Сг Стрічка проходить горизонтально по 

спині, по нижніх кутах лопаток, під 

руками, спереду по виступаючих 

точках грудних залоз 

44  

3 Півобхват талії Ст Мірку знімають по найвужчому місці 

талії, попередньо оперезаної тасьмою 

або резинкою 

33  

4 Півобхват стегон Сс Стрічка проходить по найбільш 

виступаючих точках сідниць 

48  

 

5 Ширина грудей Шг Стрічка проходить горизонтально над 

основою грудних залоз, між верхніми 

точками передніх кутів пахвових 

западин 

16  

6 Ширина спинки Шс Стрічка проходить горизонтально по 

лопатках між задніми кутами пахвових 

западин 

17  

7 Ширина плечового 

схилу 

Шп Стрічка проходить від основи шиї до 

плечової точки 

13  

8 Довжина спинки до 

лінії талії 

Дтс Стрічка проходить від найвищої точки 

намічуваного плечового шва 

паралельно хребту до горизонтальної 

тасьми на лінії талії 

41  
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9 Довжина переду до лінії 

талії 

Дтп Вимірюють від найвищої точки 

намічуваного плечового шва біля 

основи шиї через найвищу точку 

грудної залози до тасьми на лінії талії 

42  

10 Висота грудей Вг Вимірюють одночасно зі зняттям 

мірки Дтп до найвищої точки грудної 

залози 

26  

11 Висота плеча коса Вп Вимірюють від точки перетину тасьми 

на лінії талії з хребтом через лопатку 

до зчленування руки з плечем 

41  

12 Довжина виробу Дв Знімають від найвищої точки 

намічуваного плечового шва по спинці 

до лінії талії і вниз через виступаючу 

точку сідниці до бажаної довжини 

94,0  

 

Прибавка на вільне облягання. 

 

Ділянка по лінії 

талії 

Умовне 

позначення 

припуску 

Прибавка, см, для силуету 

напівприлягаючого прямого вільного 

Грудей 

Талії  

Стегон  

Пг 

Пт 

Пс 

3...5 

7...8 

3...5 

5...7 

- 

6...7 

6...9 

- 

6...8 

 

VIII. Рефлексія 

1. Що нового дізнались на уроці? 

2. Чого навчились? Яку роботу виконали? 

3. Які завдання були визначені на урок? 

4. Настільки реальні результати збігаються із завданнями, визначеними на урок? 

5. Чому отримали саме такий результат на практичній роботі? 

6. Що потрібно зробити для того, щоб мати кращі результати роботи? 

7. Де можна використати набуті знання та вміння? 

IX. Мотивація оцінок, виставлення їх у журнал і щоденники. 

X. Завдання додому 
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Силуетні та конструктивні лінії  

Зовнішня форма одягу багато в чому визначається силуетними, конструктивними і 

декоративними лініями. 

Силуетні лінії(плечей, талії, низу і інші лінії, що визначають сприйняття форми виробу у фас і 

в профіль) характеризують пропорції, об'ємну форму одягу і її зовнішні контури. 

Конструктивні лінії (шви) розчленовують поверхню одягу на окремі частини (деталі) з метою 

створення її об'ємної форми конструктивним способом (за допомогою крою). Основними 

конструктивними швами є: плечові, бічні, пройми, горловина, шви рукавів. 

Ці шви залишаються малопомітними на поверхні одягу, якщо не передбачено виділення їх 

художнім оздобленням моделі. До декоративних ліній відносять лінії, що утворюються різними 

обробками, а також контурні лінії країв деталей (коміра, лацкана, борту і т. д.). 

До конструктивно-декоративних ліній відносяться усі видимі шви, використовувані для 

наступних цілей : 1) рішення форми (рельєфи, бічні шви, шви кокеток, ліктьові і зовнішні шви 

рукавів, шви ушивання рукава і так далі); 2) досягнення раціональною укладаємо ості матеріалу 

по ширині, у тому числі на вузьких матеріалах, наприклад, бічний шов виробу прямого 

силуету; 3) забезпечення у виробі необхідної рівноваги і формостійкості, залежних, в першу 

чергу, від напряму ниток основи в деталях (наприклад, наявність плечового шва дозволяє 

розкроювати деталі спинки і переду, поєднуючи з нитками основи їх середні лінії). 

Силует. Покрій 

Форма одягу досягається застосуванням різних складових частин і різноманітних 

конструктивних елементів (з’єднувальних швів, виточок і так далі). 

Силует одягу визначається основними контурами, довжиною і шириною виробу, висотою і 

шириною плечей, положенням лінії талії і так далі. Силует одягу характеризується 

приляганням виробу до статури по лінії грудей,стегон, кроєм рукава, висотою та шириною 

плечей, довжиною виробу та його шириною внизу. 

Розвиток і удосконалення різновидів одягу постійно вносять корективи в його силует ні 

форми. Первісна форма силуету була надзвичайно примітивною так як одяг був некроєний і 

нешитий, з розвитком цивілізації змінювався і вдосконалювався одяг, а з ним і силует. 

Сучасний силует одягає простий, зручний, компактний, багатофункціональний. 

Силует може бути: скульптурним та декоративним. Одяг скульптурного силуету повторює 

форму людського тіла, а декоративного – відступає від природних форм статури, часто 

замасковує їх. 

Для точнішої  характеристики силуету використовують геометричні фігури. 

Силует одягу утворюється силуетними, тобто контурними лініями. 

Силуетні лінії визначають рамку виробу, в межах якої розробляється фасон і форма одягу, 

вони дають узагальнене представлення про форму. 

За весь час розвитку одягу було створено багато варіантів силуетів, але їх потрібно звести до 

основних видів. Залежно від міри прилягання до фігури одяг має наступні силуети: прямий, 

напівприлеглий, прилеглий, розширений (трапецієвидний). 
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